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Välkomna till nr 3-2017

I

detta nummer fortsätter vi att följa Kenths Peruresa. Annat du kan läsa
om är artiklar på temat fika, om norsk politik på 80 talet, Limhamn,
Västkustbanans historia, bok och filmtips, recept och en del
Nästa
annat.

God läsning/Redaktionen genom Henrik C

nummer
kommer ut
i December?

Medverkande detta nummer:
Henrik C, Lars H, Helena C, Johanna Å, Neetha K, Ingvar E, Joakim W, Kenth G, Christer H, Ellinor E, Ulf B,
Tobias L, Monica P, Natalia M, Christer H, Conny J, Becky Axel B. och Jessica K.

KUNiS information
Projekt KUNiS (Kunskapsutveckling i samverkan) börjar gå mot sitt slut.
Det som jobbas på nu är följande:


Vi arbetar för ett kollektivt mentorskap där socialtjänsten i de olika stadsdelarna ingår och där vi vill
skapa utrymme för organisationer inom den sociala ekonomin att bli en del i erbjudandet till studenterna.



En uppdragsutbildning diskuteras som är riktad till civilsamhällets organisationer men med möjlighet att
träffa studenter på termin 7 genom gemensamma moment i olika kurser.



Dessutom finns det en sista möjlighet att för deltagare i våra organisationer följa kursen ”Socialt arbete
på samhällsnivå” i tre veckor. Start – mitten av januari 2018. Ta chansen!!

Onsdagen den 25 oktober var några från Fontänen( Ulf L. Neetha K. Torbjörn J. Ellinor E. Judith K. S. och Ulf
B.) på slutkonferens på Hotell Kusten. En mycket spännande dag som vi kommer berätta mera om i nästa
nummer.
Är du intresserad av vad som händer i projektet så följ KUNiS arbete på hemsidan www.kunis.se
eller på Kunis facebook sida.
Judith

Klubbhuschefens ord
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Världskonferens 2017 – eller hur man går vilse i ett hotellkomplex.

O

ch så var det dags att gå upp mitt i natten
och ta sig till Landvetter för att möta upp
resten av Göteborgsgänget som skulle åka
med till Detroit och världskonferensen.

Dagarna började med plenum och intressanta föreläsare, forskningsresultat och berättelser från den verklighet personer med psykiska funktionsvariationer
möter varje dag. Vi fick lära oss skillnaderna mellan
att ha ohälsa i Norden, kontra hur det är i till exempel
Kina. Vi fick lära oss om den hierarki som råder i en
del andra världsdelar och hur svårt det kan vara för
många att implementera demokrati på det sätt vi definierar den. Viktiga, spännande diskussioner men också emellanåt ganska ledsamma.
Vårt team höll bland annat i en workshop/seminarium
kring hur man arbetar och möter unga vuxna med
psykiska funktionsvariationer och vi lyckades fylla
hela salen med intresserade åhörare. Vi hade delat
upp oss för att kunna täcka så många intressanta seminarier som möjligt och på det stora hela gjorde vi
lyckade val.
Det är lätt att innan en konferens ha planer och idéer
om att ”utforska staden, shoppa loss och undersöka
nöjeslivet” efter det att de långa programdagarna var
slut. Oftast blev det en tur till ett lokalt burgerhak och
sedan en tidig kväll i säng.

Resan startade fint med mellanlandning i Frankfurt
och vidare till Detroit. Vänliga resenärer upplyste oss
under resan om att ”Detroit, det är nästan världens
farligaste stad”, men efter att ha konstaterat att vi
både håller till i ”Göteborgs mest hypade stadsdel –
Linné”, där det finns både hipsters, diverse porrklubbar och det faktum att vi tidigare haft råttor på bakgården så lugnade vi oss.
-Yes, we can do it, sa vi och for mot landet ”over
there” med proppfulla självförtroenden.
Vi mötte upp Stockholmsgänget i Frankfurt och efter
att flygbolaget hade lyckats med konststycket att placera nio av nio personer på olika ställen i planet, höll
vi ändå humöret på topp och anlände till både Detroit
och hotellet med ett leende på läpparna. En välkomstkväll väntade oss innan själva konferensen skulle
köra igång på allvar. Närmare 700 personer från hela
världen visade upp sitt bästa jag under den intensiva
men inspirerande veckan och trots att några av oss
gick vilse i det stora hotellkomplexet några gånger
var det verkligen en upplevelse att minnas.

För att sammanfatta en mycket händelserik och framför allt rolig vecka skulle jag vilja avsluta med att
säga ”vi har mycket kvar att göra – kom så gör vi
det”.
Tack alla som deltog och gjorde resan så fantastisk.
/Helena

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem?
Introbesöket är till för dig som vill titta närmare på verksamheten för att se hur Fontänhuset kan passa just dig.
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 arbeta 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.

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

Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. En rehabiliteringsmetod för människor med psykisk ohälsa. Vi är ett ackrediterat fontänhus och är med i Sveriges Fontänhus Riksförbund och Club House International. Idag finns det över 300 Fontänhus världen över.
Första fontänhuset startade 1948 i New York.
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Kenths resa till Peru del 4
I förra delen så berättade jag bl.a. om mötet
med Daniel som var chef för Children Incorporated i Lima och vårt besök på Project Miramar
Welfare Center.
Dagen efter besöket på Project Miramar Welfare Center så kom Esther Maria, Carmen och
Gladys till hotellet och hämtade mig, vi åkte till
Callao, den förstad till Lima där hon bodde.
Hon bodde i ett hus som mest liknade en jordkällare. Väl där så träffade jag hennes pappa
Felix och hennes bror Jorge, hennes mamma
var död. Jag pratade lite med Felix och därefter
åkte jag, Esther Maria, Carmen och Gladys tillbaka till Lima och gick på restaurang.

En morgon när jag kom ner till hotellets restaurang för att äta frukost, så hörde jag några som
talade svenska. Det var en grupp som var på en
rundtursresa i Peru, jag pratade lite med några
av dem och de tyckte att det var lite konstigt att
det var någon som talade svenska men som inte
var med på deras resa.

Museum som visar hur gruvdrift gick till förra århundradet.

En dag vi skulle gå på stan kom Esther Maria,
Carmen och Gladys till hotellet och var genomblöta. De hade fått några spannar vatten över
sig. Det var karneval i Peru och då brukar man
få vatten över sig. De åkte hem och bytte om
och kom tillbaka och därefter gick vi på stan en
stund.
En kväll var jag, José och Herminia på en biograf och såg en film. Det var så mycket rök i
biografsalongen så man kunde knappast se filmen på bioduken, så det var skönt när filmen
var slut så man kom ut i den friska luften som
fanns i Lima med alla avgaser.

José ,Herminia och Miquel feb. 1980

Dagen efter träffade jag José och Herminia, vi
gick till en park där de bland annat visade hur
det gick till i gruvbrytningen. De hade även en
del djur man kunde se. Där fanns också en stor
bur, ungefär 5 meter hög och 20 meter i omkrets med en kondor. Kondoren är en mycket
stor fågel och den största som jag sett.
Nästa dag träffade jag Esther Maria, Isabel och
hennes pojkvän och vi gick till guldmuseet
”Museo del Oro” där de hade samlingar från
Inkaindianerna. Det var mycket guldföremål
och det var många militärpoliser med automatvapen där för att vakta guldet.

Elefanten vid Djurparken i Lima.

Fortsättning i nästa nummer.
Kenth Gillwén

Sverigekonferens Båstad 2017

S

verigekonferensen i Båstad var en mycket
spännande erfarenhet för mig. Många entusiastiska och engagerade människor från hela
Sverige var med ca. hundrafyrtio personer
som representerade fontänhusen från hela Sverige.
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och de blev ännu mer intresserade när vi berättade att
Fontänhuset Göteborg ansöker om att få driva en folkhögskola. De ville genast få mer information men sedan ville de också få möjlighet att följa hur det går för
oss och frågade oss om vi kunde komma till deras fontänhus och berätta om hur det hela utvecklar sig. Vi,
Roger och jag tänkte att vi visst kunde åka runt till
dem som önskar att få veta mer och vill vara med som
medlemmar i föreningen.

Under konferensen så hade vi olika workshops och vi
från Fontänhuset Göteborg hade workshopen
”Folkhögskola”. Det var inte så många deltagande i
vår workshop, men de som var med var nyfikna på att
få reda på hur samarbetet med AFIG hade fungerat
Natalia M

D

et var en solig morgon i Göteborg som
vi träffades vid Göteborgs Centralstation, för att ta tåget till Båstad och Sverigekonferensen om psykisk ohälsa. Dag 1
när vi väl kommit fram efter en busstur från stationen bjöds ett härligt lunchbuffé i Hotel Skansens
restaurang. Vi träffade de andra medlemmarna och
anställda från Fountain House och fick material och
egen nyckel till våra rum. På rummet fanns det tv
och godis som man kunde använda sig av på kvällen, när konferensen väl var slut.
Vi såg ett reklaminslag om vad Fountain house står
för och hur man arbetar mot psykisk ohälsa. Vi tog
en promenad till Fontänhuset i Båstad och fick även
en guidning om själva tennisspelandet och en skildring av Birgit Nilsson, operasångerskan som är från
staden. Väl på Fontänhuset i Båstad åt vi grillat ute
på gården, lagat av medlemmarna i huset. De hade
som i Göteborg ett påkostat kök med alla möjligheter att lyckas som kockar.

arbetslivet. Jenny Hultqvist som är Doktorand arbetsterapeut Fil.Mag. Leg. Arbetsterapeut visade att
Fountain House är en bättre rehab inom psykisk
ohälsa än de som valt att vara på aktivitetshus.
Vi hade olika workshops i Gallerian på hotellet och
redovisade för de övriga om vad vi kommit fram till.
På kvällen, dag två fanns det tid för spa där den som
ville kunde simma i poolen. Det regnade på kvällen
när vi skulle på bankett, alla vi som var med, men
det va inte långt till ”Papas & dans” så vi fick en
lyckad kväll med mat, dans och väl i säng var man
ganska trött.
Sista dagen hade vi långfrukost och även då möjlighet till spa och vi avslutade konferensen med redovisning av workshoparna och öppen mikrofon. Efter
lunch var det bråttom hem med tåget efter en lyckad
konferens med mycket god mat, intressanta föreläsningar och en bra arrangerad konferens av Fontänhuset i Båstad. Tack för denna möjlighet!

Nästa dag bjöd på föreläsningar om hur Fontänhusen
är en metod för att bryta isolering och för att stärka Hälsningar Monica Pettersson, Fontänhuset i Göteen psykiskt och en gemenskap som inte alltid finns i borg.
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Mitt Fontänhus

H

ej, jag heter Christer Hallberg och
jag är 57, jag har varit på Fontänhuset sedan 2005, alltså ungefär 12 år.
Jag fick reda på Fontänhuset av min
kompis Tobbe när vi gick på silversmide på aktivitetshuset Villa Söder i Kålltorp. Jag hade
hört att man kunde arbeta där och detta fick mig
att besöka Fontänhuset.
Det jag behövde för att bygga upp mig var att
ha arbetskompisar och en strukturerad vardag
och det fann jag på Fontänhuset. Fontänhusets
koncept bygger på den arbetsinriktade dagen
vilket innebär att vi bl.a. utför arbete för att driva huset, har enhetsmöten där arbetsuppgifter
fördelas mellan medlemmar och handledare och
andra möten som behövs för att driva huset. Jag
har även varit med på några olika Sverigekonferenser för Fontänhuset vilket jag tyckt varit roligt och stimulerande. Långsamt blev jag friskare och starkare. Rehabilitering genom arbete
fungerar!

Jag har nu också många vänner på Fontänen,
dels genom att vi arbetar tillsammans, men
även utanför arbetet, exempelvis har vi en
filmklubb där vi ser filmer och diskuterar dessa. Vi har matlagningskurs där vi lär varandra
laga maträtter och vi går också och tränar styrketräning tillsammans, kul. Jag har nu även
kunnat göra kortare privata enveckas utlandsresor bland annat till exempelvis Tunisien och
till Turkiet.
I dag tar jag del av en arbetsinriktad dag i köket, vi är ca. 8 personer som lagar mat till ca.
30 personer per dag. Jag går på kurs med Afig
(Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg ).
Det är tre lärare från Afig som är hos oss på
Fontänen fyra dagar i veckan. Här läser jag
Samhällskunskap, Psykologi och Filosofi några
timmar i veckan. Jag representerar Fontänhuset
på RIO möten (Referensgrupp för Ideella Organisationer) ett brukarråd där olika brukarorganinsationer diskuterar tillsammans med Socionomutbildningen och ser om vi kan hjälpa varandra.
Jag är ute och håller föreläsningar om Fontänhuset ibland, om vad det är och vad det innebär
att arbeta där, bland annat på socionomutbildningen för studenter på universitetet, på öppenvårdskliniker för kuratorer och på föreningar
som exempelvis Rotary. Där brukar jag ibland
nämna en modell som jag tycker att vi arbetar
efter lite grand KASAM (känsla av sammanhang). Om saker är hanterbara, begripliga och
meningsfulla då har man en stark känsla av
sammanhang och det tycker jag är fallet med
arbetet på Fontänhuset.
Det är utvecklande att arbeta på Fontänhuset,
dels utvecklas jag själv personligen och dels
är man med i Fontänhusets utveckling vilket är
stimulerande. Och allt arbete tillsammans
ger en stor gemenskap.
Christer H

Sol, fika och vatten
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J

ag älskar att fika i lugn och ro och under sommaren som vi nyss har avnjutit så fikade jag
helst på Saltholmens nakenbad, antingen på
herrsidan eller på den mixade herr och damsidan. Att fika naken utomhus är ju det allra bästa såklart, särskilt om solen är framme och vattnet glittrar.
Nu är det kallt och man får fika på t ex 7eleven på
Avenyn, där kan man ju läsa dagstidningar gratis under tiden. Dessutom läser jag Svensk damtidning och
diverse skvallerblaskor för att ha koll på gayfrisörerna
i Stockholm och deras tjusiga våningar och vad
kungaparet gör och inte gör. Från det stället där man Jag köpte också ett par sammetsbyxor för ett tag sedan.
sitter på 7eleven, så ser man vad som händer på Ave- Mörkröda. Mjuka. På Lindex. Jättetjusiga; sammet är
poppis igen, som på 70-talet. Det bästa med hösten är
nyn också. Det är trevligt.
ju de vackra kläderna i modemagasinen och i vissa afHäromdagen gick jag efter fikat in på Mango klädaf- färer. Underbara material, sen fattas det bara ett slott
fär och provade en lång jordgubbsröd päls; mjuk som att bo i också. Med mina vackra brokadrockar skulle
sammet och otroligt vacker. En dampäls så klart och jag passa där.
tyvärr så var den för liten, det blev så sorgligt så. De
vackraste kläderna är ofta damkläder och de passar
inte alltid tyvärr. Jag köpte i alla fall en röd kjol igår,
så nu använder jag ibland både kjol och byxor på
samma gång, precis som sonen till Will Smith gör.
Skådisen ni vet.

Det gotiska modet är fascinerande ibland tycker jag,
sammet, svart spets, dock vill jag ju gärna ha lite glitter också. Har sett på nätet och i en del lingerieshoppar; gudomliga ljuvliga damunderkläder; -extremt
eleganta, men de är så spröda så att de kan inte tvättas
i 60 grader och då blir de väl inte rena antar jag. Lite
ofräscht kanske. Jag brukar dock titta på dem i shopparna och på nätet. Längtar också till mina två veckor
på Gran Canaria i november då det blir nakenfika utomhus igen på nudistplayan.
Joakim W

En Text om Te
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T

e (Camellia Sinensis) är en växt och
en dryck som härstammar från Kina.

Te finns i flera olika varianter. Det gröna teet
som efter plockning upphettas, antingen genom
ångning, som är den ursprungliga metoden och
Tecknet för te är 茶 och eftersom man som fortfarande används i Japan, eller genom
uttalar ord olika i olika delar av Kina, så har det- torrstekning för att förhindra oxidation. Därefter
ta tecken flera olika uttal. I Mandarin och Kan- rullas och torkas bladen.
tonesiska är uttalet chá, i olika delar av Sydkina
och Sydöstasien där man talar Hokkien är uttalet
ungefär teh. Det vanligaste namnet Tea spreds
av Holländare som fick namnet från direkt kontakt med Fuijan-provinsen speciellt staden Xiamin eller Formosa (Taiwan) eller med kontakt
med malajiska köpmän på Java.

Grönt te

Te på turkiskt vis

Holländarna spred denna version till olika språk
som engelska, franska, spanska och tyska. Till
svenskan kom ordet via engelskan. Cha härstammar från Guangzhou (Kanton), Hong Kong
och Macau där Portugiser tog upp det och spred
det till Indien. Ordet cha i Koreanska och Japanska har kommit dit betydligt tidigare. Ett
tredje uttal, chai, härstammar från det Nordkinesiska uttalet cha vilket spreds över land till Persien, där det tog upp ett persiskt suffix och spred
sig till bl.a ryska, arabiska och hindustani (hindi
och urdu).

Det svarta teet som är vanligast i väst, skärs eller
krossas efter plockning och därefter oxideras
det, vilket gör att bladen svartnar och sedan rullas och torkas. En tredje sort är Oolong te som
får oxidera något innan det upphettas. Denna
tesort är populär i Taiwan. Andra sorter är Vitt
te som torkas direkt efter skörd och gult te som
man låter vissna något mellan upphettningen
och torkandet.
Henrik C

Olika sorters te

Afternoon tea

Vete-Katten
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E

n dag i somras, så kom vi på, Gunnel och
jag, att vi skulle göra Stockholm, vilket betyder att vi tog ett morgontåg till huvudstaden
från Uppsala, kvällen innan hade Gunnel frågat mig, vad skall vi göra, jag sa att jag vet inte, men
att se den nya tågsträckningen under stan och fika på
Vetekatten det skulle kunna vara något. För er som inte
vet vad Vetekatten är så måste jag nog säga att ni har
missat något, det hade ju även jag gjort fram tills i
somras.
Jag känner en kille, ja han kanske mer är som en gubbe, man har ju blivit rätt gammal själv nu för tiden.
Han, gubben alltså har alltid prata om den där Vetekatten, och som sagt, jag har aldrig förstått tjusningen
med ett café i Stockholm, som skulle vara bäst i Sverige. Jag och Gunnel letade upp Vetekatten, som låg på
Kungsgatan 55.

Ester Nordhammar grundade detta fik på 1930-talet
och många kända och okända Stockholmare har besökt denna pärla under åren, hon ville öppna ett konditori som var enkelt och var inrett som ett prästhem.
När hon fick frågan om vad stället skulle heta svarade
hon” Det vete katten.” Så fick det bli. Alla som arbetade där var kvinnor ända fram till Ester avled 1961. Att
Vid Odenplan som vi först man hade arbetsplatser som bara bestod i kvinnor var
kom till, var det helt nytt, rätt ovanligt på den tiden.
nästan inga resenärer mitt i
sommaren och så denna
stora nya perrong. Det är
något visst med att gå omkring i nya stora byggnader, som man vet snart
kommer att vara överfullt
med stressade människor
på väg någonstans. Vi tittade runt och tyckte att vi
till slut var mätta på denna
arkitektur från 2010-talet.
Nu var vi mer hungriga på
1930-tal och Vetekatten,
för nu vet ni ju vad Vetekatten är.

Besök Vete-Katten och sitt där och njut, kanske spinner du där tag och äter gräddbakelse, vem vet? Bästa
fikan!!!
Ulf B
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Bakverk från Tyskland och Österrike

I

Tyskland och Österrike finns många
konditorier och båda länderna har en
stark kafé och konditorikultur. När man
går in på ett konditori i dessa länder möts
man av diskar som svämmar över av tårtor och
bakelser. Länderna har också en mängd olika
bakverk och kakor.
På Cafe Niederegger i Lǘbeck kan man äta
Lǘbecker Nusstorte som består av mördegsoch kexbottnar, grädde med rostade hasselnötter och täckt med vit marsipan. Niederegger är
ju annars mest känt för sin marsipantillverkning.
Streuselschnecke är en vetebulle med smulpajsliknande strössel och vit glasyr. I Rotenburg ob der Tauber får man inte missa bakverket Schneeball som är format som en boll och
är gjort av mördeg och med florsocker på. I
Sydslesvig i norr är det vanligt med Gänsebrust
som ursprungligen kommer från Danmark.
(Området var danskt fram till 1864). Gänsebrust är en bakelse med grädde, vaniljkräm,
plommonmos eller annan sylt och täckt med
marsipan och en klick grädde på toppen.
Baumkuchen är ett bakverk som liknar spettekakan vad gäller form ock tillagningssätt men
ingredienserna är annorlunda. Den görs av
sockerkakssmet och marsipan och rom eller
konjak och är täckt med mörk choklad. Baumkuchen förknippas främst med delstaten Sachsen-Anhalt i allmänhet och staden Salzwedel i
synnerhet.
Österrike är känt för Sachertårta som innehåller tårtbottnar av chokladkaka med aprikosmarmelad och chokladglasyr och serveras med
vispgrädde. Under en resa till Österrike 2005
åkte vi bl a till byn Krimml i förbundslandet
Salzburg . Där besökte vi ett kafe där jag åt en
stor bit Sachertårta med vispgrädde och till detta drack jag Jägertee som är te med Stroh rom
(en mycket stark spritdryck). I Salzburg bör
man köpa Mozartkulor som är kulor med grön
marsipan och nougat och täckta med mörk choklad. Mozartkulorna är inslagna i glanspapper
med Mozarts porträtt på.

Tårtdisken på ett konditori i Schwerin

Gänsebrust

Baumkuchen

Lars Hengesteg

Sachertårta

Gästspellärorik
från Malmö.
En mycket
praktik!
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Mitt namn är Becky och jag fick chansen att
göra min praktikplats på Fontänhuset i Göteborg, här ska jag få lära mig så mycket som
möjligt på hela 8 veckor.

Det som jag fastnade direkt är själv fontänhuset, att det är verkligen en fin tanke bakom
hela fontänen att de lägger fokus på friskvård
och inte sjukvård.

Just nu pluggar jag till behandlingspedagog på
mångkulturella finska folkhögskolan i Angered i Göteborg. Jag är 28 år gammal och har
jobbat med människor på olika sätt i många år
allt från äldreomsorgen till egenföretagare
inom skönhetsbranschen. Jag hade ingen aning
om att fontänhuset fanns förrän jag började
denna utbildning.

Min upplevelse av den tiden jag har vart i huset är väldigt positiv, alla var välkommande
och det var fin stämnig i huset.
Under min praktik på fontänen har jag fått en
helt annorlunda syn på bemötande, vilket kommer följa med mig livet ut. Här fick jag analysera och reflektera kring hur man möter människor. Jag och handledaren reflekterade
mycket om vilka ord man bör välja i ett samtal
och hur man bör formulera sig, vilka signaler
man sänder ut genom kroppsspråk och hur
man ska agera.

Eftersom Judith och Tobbe var i skolan och
berättade om fontänen, blev jag väldigt intresserad och nyfiken på vad fontänen hade att
erbjuda. Jag hade stora förväntningar när jag
började och det blev ännu bättre, att få chansen
att utvecklas som person är en stor utveckling
för mig.
Jag och min handledare har lagt upp att jag
skulle få testa så mycket som möjligt under
min praktik. Vi kom fram till att jag skulle
vara på alla enheter. Alla tog hand om mig
väldigt fint, medlemmarna visade mig runt i
huset och de var väldigt hjälpsamma.

Jag är tacksam över att jag har fått vara här
och över att ha fått möjligheten att få testa på
något som jag aldrig har gjort tidigare. Jag har
växt som människa och tar den erfarenhet med
mig.
Tusen tack!
Becky.

Skolan flyttade ut till havet under tre dagar och ingen tyckte att det var en dålig idé.
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Järnvägshistoria: Göteborgs Järnvägslinjer
Del 1 Västkustbanan

Denna artikel och eventuella kommande om detta tema kommer att
handla om de fem existerande järnvägslinjerna och de två nedlagda
linjerna som utgår från eller har mål i Göteborg. Dessa linjer är räknat norr till söder, Bohusbanan, Bergslagsbanan (Norge/Vänern
Länken), Västra Stambanan, Boråsbanan/Kust till Kustbanan och
Västkustbanan. De två nedlagda är Göteborg- Västergötlands Järnväg och Säröbanan.
Den här första artikeln kommer att behandla som rubriken säger
Västkustbanan för att den är den järnvägslinje som har intressantast
historia.
När Järnvägsbyggandet började i Sverige byggdes dels stambanor
som var byggda av staten och enskilda järnvägar som var ofta var
ägda av städer och andra kommunala objekt längs banan. De statliga
järnvägarna byggdes efter något som kallades Antikustprincipen,
man valde att bygga järnvägarna dels långt från kusterna och man
byggde också i ödemark. Dessa principer syns tydligast i Norrland
där Stambanorna går i inlandet i stället för längs kusten där städerna
fanns. Detta ledde till att det var vanligt att städer som missade en
statsbana byggde en enskild järnväg som ledde till en statsbana.
Längs Västkusten ledde dessa intressen till att ett antal enskilda
järnvägar byggdes mellan 1870 talet och 1888.
Hamnen i Landskrona hade under 1800 talet tappat trafik mot hamnarna i Malmö och Helsingborg. För att återställa balansen började
man på 1870-talet att bygga järnvägar för att öka transporterna till
hamnen. En av dessa järnvägar var Landskrona-Ängelhoms Järnväg
(LEJ) som öppnade 1876. Från Landskronas håll ville man nå de
skånska stenkolsfälten och från Ängelholms sida ville man ha en
förbindelse söderut. Dessa intressen förenades i Åstorp.
Nu när Landskrona börjat att bygga järnvägar ville Helsingborg
vara inte vara sämre. Där började man att planera en järnväg till
Ängelholm men på inrådan av en ledande industriman bestämde
man sig för att satsa på Halmstad som mål. Denna järnväg SkåneHallands Järnväg (SHJ) stod klar 1885 efter man klarat av hindren
både vid Landborgen och vid Hallandsåsen.
När det var beslutat att bygga en järnväg mellan Helsingborg och
Halmstad uppstod en diskussion om fortsättning norrut. Drivande i
skapandet av Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) var Falkenberg,
medans Varberg som kom att bli denna banas nordpunkt inte var
lika intresserade för att de redan hade en järnvägsförbindelse med
Borås och därifrån vidare till Herrljunga på Västra Stambanan.
Landstinget i Halland gick in med pengar och banan stod färdig
1886.
Nu när en bana utmed Västkusten byggdes och att det faktum att
den skulle stanna i Helsingborg vaknade Malmö upp och skrapade
ihop pengar till att bygga Malmö-Billeshoms Järnväg (MBJ) för att
få kontakt med Ängelholm och banan norrut. Eftersom att man också i Lund vid samma tid önskade att bygga en järnväg norrut, kunde
inte järnvägen från Malmö gå rakaste vägen utan i en båge österut
för att kunna ansluta Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ).
Båda dessa Järnvägar blev klara 1886.
Den nordligaste banan mellan Varberg och Göteborg anlades av
Sveriges största enskilda järnväg Bergslagsbanan. Eftersom de önskade kunna skicka vidare tåg från den redan befintliga förbindelsen
med Norge ner till Helsingborg och vidare till Danmark med färja.
Göteborg-Hallands Järnväg (GHB) öppnade 1888.
När det stod klart att en sammanhängande förbindelse på Västkusten fanns, började man tala om en Västkustbana. De banor man
lade i begreppet var Göteborgs-Hallands Järnväg , Mellersta
Hallands Järnväg och Skåne-Hallands Järnväg. Från 1892 fanns det
genomgående tåg från Göteborg till Helsingborg eller Malmö. Det
stod klar att banan hade stor kommersiell betydelse och när de tre
nordligaste bolagen började diskutera sammanslagning i samband
med att tågfärjeleden Helsingborg-Helsingør startade 1892 bestäm-

de riksdagen att man skulle inlösa Göteborg-Hallands Järnväg, Mellersta Hallands Järnväg, Skåne-Hallands Järnväg, LandskronaÄngelhoms Järnväg och Malmö-Billesholms Järnväg. Detta för att
inte en stor del av utrikestrafiken skulle gå igenom enskilda intressen. Detta skedde den 1 Januari 1896. Lund-Kävlinge Järnväg förstatligas först 1940.
Trafiken i Skåne efter det att staten tagit över skedde via två olika
linjer. Dels en som gick från Malmö via MBJ och från Billesholm
till Ängelholm via LEJ där den anslöt till SHJ. Den andra linjen
gick från Ångfärjestationen (Helsingborg F) och SHJ norrut. Att
man inte skickade tåg genom Helsingborg var för att det var gatuspår som man inte ville belasta mer. Det gick därmed därmed separata tåg från Göteborg. Varannan timme till Malmö och varannan
timme till Helsingborg. Tågen gick skilda vägar söder om Ängelholm beroende av slutstation.
Staten upprustade banan efter övertagandet för att ge den en mer
enhetlig standard, men att banan är ett lappvärk har alltid legat banan i fatet. Elektrifieringen började i Arlöv 1933 och hela linjen
mellan Malmö och Göteborg var klar i slutet av 1936. Tidigt 1937
var den sista sträckan till Helsingborg elektrifierad. 1935 var Godstågsviadukten i Göteborg klar därmed behövde inte tåg söderifrån
gå in till Göteborgs Central.
Eftersom banan var byggd av olika bolag var dess sträckning i Skåne inte optimal. Persontrafiken var beroende av vilken slutstation
tåget hade. Landskrona som var den mest betydande staden som inte
trafikerades av tågen fick byta till att börja med i Billesholm. Senare
skedde bytet i Kävlinge. Från Lund fick man byta i Kävlinge (och
emellanåt i Hässleholm eller Alvesta via andra linjer) om man ville
till Göteborg. Efter förstatligandet av Lund-Trelleborgs Järnväg
(vilken sträckan Lund-Kävlinge ingick) och att denna bana blev
elektrifierad 1948 gick tågen till Malmö via Lund istället för den
gamla vägen.
På 1980 talet började man att försöka åtgärda detta. Det första bygget bortsett från de sträckningar i Göteborg och mellan Malmö och
Lund där banan delade sträckning med andra banor. Var norr om
Halmstad. Från 1991 med invigningen av Knutpunkten i Helsingborg kunde man ha genomgående tåg till Malmö. Man har också
byggt en bana som ansluter Landskrona till Västkustbanan. Godstågstrafiken använder de gamla sträckningarna under namnet Godsstråket genom Skåne. I Halland har banombyggnaden förkortat
sträckan med först 5 kilometer vid Laholm och senare 4 km utanför
Falkenberg. Den senaste förkortningen av banan skedde genom
Hallandsåstunneln som förkortade sträckan med c:a 6 km.
Henrik C

Boktipset
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Fladdermusmannen
Att läsa deckare är något
som jag gör, utan att skämmas för det, kanske är det
inte så fint, men någon typ
av kultur är det, så jag
struntar jag i vad andra
tycker, för mig är det ett
underbart sätt att fördriva
tiden på.
Jag har betat av rätt många olika stilar och författare och när jag
hittade Nesbö på en second hand-butik i Göteborg, så undrade jag
vad det var för något?

Boken jag har läst heter Fladdermusmannen och utspelar sig i Sydney dit en norsk polis, Harry Hole, har skickats för att
utreda ett mord på en norsk kvinna.
Jag tycker om denna bok, på det
sättet att det inte bara är en deckare
i vanlig förpackning, utan även en
huvudperson som är rätt skadad av
sitt beroende av alkohol, som gör
att han vandrar på vägar som inte
leder någonstans, förutom rakt ut
till ett destruktivt liv. När jag läser
kommer jag på mig själv med att
jag ropar högt ” Kom igen nu, skärp dig, sluta med det där.” Jag har fått en relation till huvudpersonen, vilket jag tycker om. Man får också veta lite mer om den Australienska historien, och mer
om glädjekvarteren i Sydney, där det saknas glädje.
För mig är Norge ett land med hurtiga, glada och trevliga människor, så när denna antihjälte, Harry Hole, kommer in med sitt märkliga liv, så tycker jag att det ger en extra krydda till boken. Den
här boken är den första i serien och jag har som plan att plöja igenom hela serien, det finns i nuläget elva stycken att frossa i. Så jag säger: Läs Fladdermusmannen, våga pröva någonting nytt!
Ulf B
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Kulturhistoria om Limhamn

L

imhamn är en tidigare ort och numera
en stadsdel i Malmö och har 5674 invånare (2015). Limhamn är en av
Malmös mest välmående stadsdelar
och domineras av villor och äldre radhus. I
praktiken är Limhamn som en egen stad.

Spårvagn i Limhamn, tidigt 1900-tal

Tegelhus vid Tegnérgatan

1889 anlades en järnväg mellan Malmö och Limhamn, i folkmun kallad ”Sillabanan”, och samma
år startade Skånska Cement AB - en fabrik i Limhamn som utvecklades mycket snabbt av R F Berg
som även kallades Limhamnskungen. 1915 färdigställdes Malmö stads spårvägars linje 4 till Limhamn och Sibbarp. Stadsdelen fortsatte att byggas
ut mot söder och mot Malmö.

Många danskar har bosatt sig här sedan Öresundsbron öppnades. Bron ligger strax söder om
Limhamn. Ordet ”lim” betyder kalk, (jmf. Limfjorden i Danmark), så namnet betyder kalkhamn. Lokalbefolkningen och befolkningen i
övriga Skåne säger på Limhamn, inte i Limhamn.

Fridhemsborg

Längs kusten vid Ribersborgsstranden byggdes
kvarter av patriciervillor som beboddes av Malmös
förmögna borgare. En av dessa är den praktfulla
villan Fridhemsborg på Limhamnsvägen. Den är
från 1916 och ritad av en tysk arkitekt i tidens tyska stil. Här bodde en gång konsul Engeström som
var chef för Malmös sockerfabrik. 1973 upphörde
spårvägstrafiken och ersattes av bussar.
Hus vid Tegnérgatan

Den tidigare cementtillverkningen och kalkbrytningen som en gång utgjorde grunden för
Limhamns expansion är numera nedlagd. Limhamn nämns första gången redan 1522 och
blev ett fiskeläge på 1820-talet. Fisket hade sin
storhetstid i slutet av 1800-talet.

Jugendhus vid Järnvägsgatan

Kulturhistoria om Limhamn

Limhamns kalkbrott
Kalkbrottet stängdes för gott 1994 men den stora
produktionen upphörde i slutet av 1980-talet.
1960-99 hade Limhamn färjeförbindelse med
Dragǿr. Många malmöbor har än idag minnen av
frihetens smaker och dofter från de äventyrliga
resorna över Öresund.
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Limhamns museum

Limhamn finns bl.a. ett mikrobryggeri, ICA
Kvantum Malmborgs, Willys, systembolag, bokhandel, Tehuset Shiva (tehandel) och Limhamns
Kött och Vilt (kött och chark). Gamla Limhamn
har blandad bebyggelse men där finns en hel del
typiskt skånska hus (gatuhus) från slutet av 1800
-talet.

Färjetrafiken i Limhamn

Eftersom den danska kronan var mindre värd än
den svenska var många varor billigare i Danmark, främst matvaror och alkohol. Detta medförde att många malmöbor åkte till Dragǿr för att
handla. Det var vanligt att man köpte kött och
charkvaror, öl och körsbärsvin (Kirsberry).

Hus vid Järnvägsgatan

Många hus är byggda av tegel, så kallat Limhamnstegel. Husen ligger vid små, ibland kullerstensbelagda gator. Ex. på sådana hus finns t ex
på Tegnérgatan. Limhamns museum återfinns i
ett ljusblått soldattorp från början av 1800-talet.
Huset ligger vid Limhamnsvägen nära Hylliekroken och blev museum 1956. Husen på Linnegatan är större och mer moderna än de i Gamla
Limhamn.

Lars H
Vy från centrala Limhamn
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Matrecept.

Torskrygg med purjolökscrème och olivolja.
Torsk! Undrar varför en så god fisk också används som skällsord.
4 portioner.
800 g torskrygg
rimlag 10%
olivolja
Rimlag 10%:
1 liter vatten
1 dl salt
Purjolökscrème:
150-200 g grädde
300 g purjolök
200 g potatis, skalad, skivad
salt o vitpeppar
Topping:
2 msk brödsmulor eller krutonger, stekta
1 ägg, kokt, finhackat
2 msk tomattärningar
2 msk gurktärningar
1 msk rödlök, finhackad
1 msk gräslök, fint skuren
1 msk forellrom eller stenbitsrom
dillblad
salt o vitpeppar
Rimma fisken i 20 minuter i lagen. Skölj i kallt vatten o torka av. Dela fisken i 4 bitar och stek på
smord plåt i 80 gradig ugn tills innertemperatur är 45-50 grader.
Purjolökscrème:
Koka potatis och purjolök mjuka i grädden, mixa ev. sila och smaka av. För lite "smalare crème"
blanda ut grädden med mjölk.
Brödkrutonger/smulor:
Skär brödet i kuber. Blanda kuberna med olja och stek tills de är gyllene och frasiga.
Servering:
Bottna varma tallrikar med purjolökscrème lägg på fisken. Lägg toppingen på fisken, droppa olivolja i purjolökscrèmen. Bjud på små kokta potatisar om så önskas.
Connys tankar om receptet:
Jag fick det här receptet av en Stockholmskock som heter Mathias Dahlgren, han är känd ifrån
bland annat Bon Lloc och han fick Gastronomiska akademiens guldmedalj 1997. Hans recept kan
vara mycket avancerade, så det gäller att hitta de som är lite enklare. Det här är ett recept med
torsk, ett lite udda recept där man gör en topping på fisken. Ofta serverar man den med potatis,
men jag brukar göra den med en purjolökscrème, jag tycker att det är viktigt att minska ner på fettet. Det är viktigt att man gör om recepten så att det passar en (man FÅR förändra recept).

Faktor analys av Christer von Hög.
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Faktor analys är en statistisk psykologisk forskningsmetod.
Statistiska metoder i teori.
Manualuppfattningar i observans. Numerisk uppfattning. En statistisk metod i exakt observans. Faktorobservans i exakt ny teori. Statistisk värdering i psykologisk forskning.
Ny tillordning av
psykologiska data. Reliabel ny tillordning av teori. Faktoranalys i psykologisk vetenskapligt perspektiv.
Sinnesteoretiskt teoretiskt i reliabel exakt ny tillordnad vetenskap.

Psykologi, sinnets teori
Av Christer v. Hög.
Sinnets teoretiska erinringar. Avgränsningar i teori. Förändringar i sinnets konception. Ordningar i
psykologisk vetenskap. Teori och adekvat pregnans. Sinnets kvalitativa teoretiska reliabilitet.
Psykologisk vetenskap och teorins styrka. Konsensus och exakt sinnesteoretiska vetenskap.
Psykologi i tiden.

Soyle, ett psykologiskt damporträtt av Christer von Hög
En sinnligt mystisk inbillning. Intelligens i skärpans elegiskhet. Tankens väsens erinran. En
vek sublim intelligibilitet. Orons emotiva flykt. Värdering i sinnets essentiella uppfattning.
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Nutidshistoria - Norges politik på 80-talet

I

slutet av 70-talet nåddes Norge av högervågen.
Vid stortingsvalet 1977 gick Hǿyre starkt framåt
medan Arbeiderpartiet kunde behålla regeringsmakten med 42.3 %. Perioden 1978-81 var en
svår tid för Arbeiderpartiet, partiet präglades av slitage
och internt missnöje inom partiet och fackföreningsrörelsen med åtstramningspolitiken som följde på den
expansiva politiken som Arbeiderpartiet förde 1974-78.

makten 1982 i Danmark respektive Västtyskland och i
Norge gick Hǿyres budskap om lägre skatter och större
frihet för den enskilde hem hos breda väljargrupper.

Med Kåre Willoch som statsministerkandidat fick Hǿyre ett valresultat på 31.7 % vid stortingsvalet 1981. Det
var partiets bästa resultat sedan 1924. Efter valet bildade Willoch en regering bestående av enbart Hǿyre, vilket var den första rena högerregeringen sedan 1928.
I februari 1981 fick Norge sin första kvinnliga statsmi- I juni 1983 breddades regeringen till en
nister i form av Gro Harlem Brundtland. Hon var även koalitionsregering med Hǿyre, Kristelig Folkeparti och
Norges yngsta statsminister och Arbeiderpartiets första Senterpartiet. Arbeiderpartiet hade dominerat norsk poakademiker på denna post. Det fanns förhoppningar om litik under efterkrigstiden och hade en stark tro på statatt Arbeiderpartiet nu skulle kunna stoppa högervågen lig styrning av ekonomin och samhällslivet. Partiet
och helst vinna valet i september 1981.
hade även varit ett frihetsparti.
Genom ekonomisk tillväxt och sociala reformer hade
man uppnått frihet från fattigdom. Nu hade en annan
typ av frihet sett dagens ljus, nämligen den enskilde
individens valfrihet. Alla hade kanske inte klart för sig
hur svårt det skulle bli att förena det gamla jämlikhetsidealet med det nya frihetsidealet. Willochs regering
arbetade för att begränsa statliga ingrepp. På det sättet
skulle det skapas ett mer öppet samhälle med mindre
offentlig detaljstyrning och regleringar. Ett exempel var
den så kallade åpningstidsloven (öppningstidslagen)
som innebar att butikerna fick hålla öppet efter kl.
17.00 fram till 20.00 om lokal-politikerna tyckte det var
bra. Vidare avskaffades NRK:s radio och TV-monopol
samtidigt som närradio infördes.
Dessutom avreglerades kreditmarknaden den 1 januari
1984. Detta ledde till att Oslobörsen blomstrade och att
den privata konsumtionen steg kraftigt. En stor del av
konsumtionsökningen var lånefinansierad, vilket var en
viktig orsak till bankkrisen i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Även bostadsmarknaden avreglerades.
Statoil gick från att vara ett statligt företag till att bli ett
delprivatiserat företag. Den norske historikern Berge
I slutet av 70-talet minskade klassmedvetandet, folk
Furre hävdar att Willochs regeringar i mångt och myckkände sig i allt mindre utsträckning som arbetare och
et genomförde ett systemskifte och att de innebar ett
röstade inte längre automatiskt på Arbeiderpartiet.
uppbrott från den socialdemokratiska hegemonin under
Norge var dessutom ett land där butikerna stängde
perioden 1945-81. Jämlikhetsidealet och den politiska
redan kl. 17.00 och tillsammans med det kommunistis- styrningen av viktiga samhällssektorer övergavs till förka Albanien var de de enda länderna i Europa som bara mån för yuppietidens ekonomiska liberalism och accephade en enda statlig TV-kanal. När det gäller radioka- tans av större ekonomiska klyftor.
naler fanns det också bara en sådan. Dessutom tvingades folk stå i kö i flera år för att få en egen telefon.
Under 80-talet gick Oslo från att ha varit en skandinavisk provinsstad med en handfull hotellrestauranger i
Detta var också en tid när många högerregeringar kom de västra stadsdelarna och en del pubar i de östra till att
till makten i västvärlden, i maj 1979 blev t.ex. Margaret bli Europas utelivshuvudstad. Antalet kaféer, restauThatcher Storbritanniens premiärminister och i
ranger och nattklubbar växte upp som svampar ur jornovember 1980 vann Ronald Reagan presidentvalet i
den.
USA. Poul Schlǘter och Helmut Kohl kom båda till
Gro Harlem Bruntland
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Vid stortingsvalet 1985 förlorade Willochs regering sin majoritet och blev därmed beroende
av Fremskrittspartiets 2 mandat för att kunna
regera. Arbeiderpartiet gjorde ett bra val och
fick 41 % men detta var inte tillräckligt för att
kunna bilda regering. I januari 1986 föll oljepriserna kraftigt vilket drabbade den norska
ekonomin hårt. I mars 1986 lade regeringen
fram ett åtstramningspaket som kallades
”påskepakken” (påskpaketet).
Paketet innehöll bl. a höjd bensinskatt med 42
öre per liter. Arbeiderpartiet ansåg att paketet
hade en för dålig social profil. I slutet av april
ställde Willochs regering kabinettsfråga på paketet. Vid omröstningen röstade Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre och Fremskrittspartiet
nej till det vilket ledde till att Willoch lämnade
in regeringens avskedsansökan. Den 9 maj blev
Gro Harlem Brundtland statsminister i en minoritetsregering bestående av Arbeiderpartiet. I
hennes regering var 8 av 18 ministrar kvinnor
vilket var världsrekord på den tiden.

Gro Harlem Brundtland

Den nya regeringen mötte en besvärlig ekonomisk verklighet. En av regeringens första åtgärder var att devalvera den norska kronan
med 12 % och regeringen genomförde hårda
åtstramningar mot privat och offentlig konsumtion. Arbetslösheten som minskade under Willochs tid ökade igen och nådde snart nya rekordsiffror. De ekonomiska problemen ledde
dessutom till skyhöga räntor. 1987 och 1988
arbetade regeringen i motvind.
1989 var det 8 år sedan Gro Harlem Brundtland tog över som partiledare och under denna
period hade det mesta av partiets gamla socialistiska retorik försvunnit. Hon var inte heller
någon visionär politiker och var föga bunden
av socialistiskt tankegods. Vid stortingsvalet
1989 gick Arbeiderpartiet kraftigt tillbaka och
fick 34,3 %. Fremskrittspartiet och Sosialistisk
Venstre gick starkt framåt. Hǿyre, Kristelig
Folkeparti och Senterpartiet fick tillsammans
majoritet i stortinget. Efter långa förhandlingar
enades de om att bilda regering med Hǿyres
Jan P Syse som statsminister. Regeringen tillträdde i oktober 1989.

Kåre Willoch

Gro Harlem Brundtlands andra regering vid tillträdet i maj 1986

Lars Hengesteg

What’s up?
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Vad händer eller är på gång i huset?
Receptionsutbildning
Nu under hösten har vi kört vidare på utbildningen,
och vi kommer att sluta denna del den 13 dec.

Fontänhusets filmklubb
På filmklubben väljer vi en film och sedan träffas vi
en gång/ mån. ser filmen och äter snacks. Efteråt går
vi igenom lite frågor. Välkomna!

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 lagom
tempo.
Det arrangeras även flera studiebesök.
Kom in och prata med Natalia för mer info.

Vi ska starta folkhögskola
Arbetet med att starta folkhögskolan fortskrider som
planerat och mer info kommer efter hand.

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.

Hockey Bäcken HC
Dan-Erik har fixat så att har 4 biljetter till varje hemmamatch. Hör med kontoret hur det funkar.

Dator / teknikkurs
Podcast

Varje tisdag kl 11:00 är det dator/teknikkurs på tredje
våning. Kom gärna med dina frågor så hjälps vi åt.

Just nu har vi två stycken poddar ute, finns på hemsidan. Snart kommer nr. 3 Håll koll på facebook och vår
hemsida.

Husbandet

Handarbetskafé
Handarbetscaféet tar paus under hösten, vi återkommer med nya friska krafter den 17:e januari, om
intresse finns.

Husbandet repar varje måndag kl 13:30. Häng på om
du gillar att sjunga eller spela.

Friskvårdsgruppen
Under hösten kommer vi att jobba fram någonting
som kommer att ersätta gymmet som vi hade tillgång
till under fredagarna. Prata med Christine.

ARGA RUTAN!!!
Jag blir förbannad på alla som går och ser ner i sina smartphones. De är inte uppmärksamma
på trafiken och alla som går ut med sina hundar borde ha samtal med sina hundar om t.ex. vädret istället för att kolla Facebook och allt vad det är. Lämna mobilen hemma tycker jag. Och
hur tänker alla som sitter o lyssnar på sina hemska speldosor till signaler; fattar de inte att jag
också tvingas sitta o höra på oljudet.

Joakim W!

Våra samarbetspartners
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 stödmedlemmar som
årligen bidrar med medel till verksamheten. Stort tack till alla!

MÖLNDAL KVARNBYN
GOTHIA
GATENHEIM

GÖTEBORG-SÄVE
GÖTEBORG-ANGERED
GÖTEBORG-CITY

•Bristol Fiske AB
•El & Pumpservice Skaraborg HB
•Iberiska Språk Maria Eduarda

•In Form JB AB
•Kvibergs Handelsträdgård
•TLK Peter Olsson AB

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
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Brasseriet 8586
Det har öppnat ett nytt café i Haga som är
väldigt mysigt, trendigt och prisvärt. Passerade det som av en slump när jag var ute
och gick en solig vårdag. Jag slogs av deras roliga skylt om deras öppettider.
Jag satte mig ner och tog en latte med hasselnötssmak och insåg att det var den bästa latten jag druckit ute. Stämningen var
på topp där och det var trevligt. Personalen hade ett bra bemötande och det är viktigt för mig. Jag rekommenderar er verkligen att gå dit.
Neetha K

