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Håll till godo! 

Kontakta oss  

Falkenbergs  

Fontänhus  

Storgatan 71, 

311 74 Falkenberg 

0346 71 10 71 

kontakt@falkenbergsfontanhus.se 

www.falkenbergsfontanhus.se 

Policy  

Arbetet med Fontänhuskällan görs av 
medlemmar och handledare på Falken-
bergs Fontänhus. Tidskriften utkom-
mer ca fyra gånger om året. Fontän-
huskällan skall spegla vår verksamhet 
som organisation både lokalt och 
centralt. Enskilda artiklar kan ge 
uttryck för personliga betraktelser och 
då framgår avsändare i artikeln. Red-
aktionen arbetar med att skapa ett va-
rierat innehåll då vår målgrupp är 
bred. Om du som läsare känner att tid-
ningen bör finnas tillgänglig på fler 
ställen ta gärna kontakt med oss på 
Falkenbergs Fontänhus.  

Stödmedlem  

Vill du få hem denna tidning med jämna 
mellanrum? Hur du gör beskrivs på sidan 
23  

G o d  j u l  o c h  g o t t  n y t t  å r !  

Det har varit en händelserik höst på 
många sätt och vis. I november månad 
hade 81 stycken av våra medlemmar del-
tagit i verksamheten på ett eller annat 
sätt. Utöver de som besökt oss fysiskt 
hade vi även kontakt med ytterliga 20 
medlemmar. Vilket är väldigt roligt att 
man för en stund kunde känna att man 
hamnat i ett mer ”normalt läge”. Men 
med december kom inte bara en massa 
snö utan även nya restriktioner och vi be-
hövde återigen anpassa oss efter Covid-
19s framfart.  Hoppas på att vi tillsam-
mans kan fortsatt minska smittspridning-
en så att vi både kan fira jul och nyår till-
sammans! 

Adelina 
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Innehållsförteckning  

Fontänhuskällan  

 Besök oss på nätet!  

www.falkenbergsfontanhus.se  

4 | Andra Chansen 

5 | Nya Vägar 

6-7 | Föreläsningar och diverse besök på 

huset 

8-9 | Flickan från Glasgow 

10-11 | Vad händer i våra grupper? 

11-12 | Viljan är en svaghet, som är svår 

för en psykiskt sjuk människa  

12 | Jimmy presenterar sig! 

13 | Torsdagsaktiviteter 

14 | Serviceenheten 

15 | Bilder från julbordet 

16-17 | God jul, alla vänner till Fontänhus 

18-19 | Utmattningssyndrom 

20 | Adnans saffranskaka 

21 | Medlemspresentation Emilia 

22 | Fontänhusrörelsen 
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ANDRA CHANSEN 

Är vårt nytillkomna till-

skott i vår verksamhet. För 

er som har varit med ett 

tag så kanske några av er 

kommer ihåg vår klädby-

tardag. Nu är det dags att 

återuppta lite av den tan-

ken.  

Det har arbetats hårt i vår 

källare med att inreda ett 

rum vigt åt kläder som vi 

fått inlämnade till oss. In-

lämningen skedde vecka 

46.  

Flera av kläderna har re-

dan fått nya ägare och än 

så länge finns det ett stort 

sortiment.  

Som medlem så är det 

bara att komma förbi och 

se om det finns något som 

passar!  

/ Redax 

Vad händer i våra grupper? 
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Vad händer i våra grupper? 

NYA VÄGAR / UTVÄGEN  

Projektet för våra unga vuxna har 

under hösten äntligen kunnat 

träffas mer och inte bara digitalt. 

Nya vägar-mötena har återupptagits 

fysiskt på huset och Storytellingen 

har rullat på.   

Flera av arvsfondsprojektets delta-

gare har gått ut i arbete, några har 

hållit i presentationer på studiebe-

sök och gjort sina röster hörda i våra 

politikermöten under hösten. 

 

Som medlem på Fontänhuset kan man få stöd och hjälp att 

komma ut i arbete, studier eller annan sysselsättning. Att 

hitta ett arbete kan vara svårt och extra svårt är det om 

man lever med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Vi har under hösten hälsat på flertalet medlemmar som är 

ute i arbete. De får stöttning i att finna men även att bibe-

hålla sitt arbete.  

 

Visste du att... 

331 
medlemmar från Sveriges 

Fontänhus påbörjade arbete 

om minst 25%, praktik eller 

studier under 2019. 
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Under hösten har vi fått chansen att informera och visa upp vår verksamhet för politiker 

i Falkenbergs kommun.  / Redax 

Utåtriktat arbete 

INFORMATION, STUDIE-

BESÖK OCH FÖRELÄS-

NINGAR  

Stina, Maggan och Erica var i 

Halmstad och föreläste för 

socionomprogrammet.  

 

Våra lokala politiker var hos oss 

och fick förhoppningsvis lite 

mer insyn i vad ett Fontänhus är 

och hur det fungerar. Det blev 

många givande diskussioner. 
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Vår alldeles egna Anders höll en spännande 

föreläsning om framtidens flygplan. Visade 

bilder av prototyper som enligt honom inte 

låter vänta på sig allt för länge. El och vätgas 

är tydligen framtiden för flyget om vi får tro 

Anders. Att dela med sig av kunskap till 

varandra är en stor del av vår verksamhet. 

/ Redax  

I dag den 5 oktober besökte Karin 
Rydén oss på Fontänhuset. Hon jobbar 
som funktionsrättslots och erbjuder 
råd och guidning bland samhälls-
funktioner för personer med 
funktionsnedsättning. /Redax 

 

 Den 28 oktober besökte Malin och två 

politiker (Kim och Lena) från Falkenbergs 

lokal nämnd Region Halland, oss där vi 

fick vara med på en paneldiskussion i äm-

net tillit. Syftet var att de skulle ta med 

sig tankar och idéer härifrån för att an-

vända framöver i regionens arbete. / 

Jimmy 
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KAP. 1 
 

Solen hade precis nått horisontens kant 

och de första solstrålarna tittade fram 

och sken in genom en liten glipa i fönst-

ret, rakt in på den unga flickans ansikte. 

Flickan kisar och börjar gnugga sig i ögo-

nen för att vakna till. Hon sträcker sig så 

mycket att hon blir dubbelt så lång, hon 

sätter sig upp yrvaken och ser ut genom 

det runda fönstret. Vattnet skvalpar upp 

mot skeppets sida och upp mot fönstret. 

Flickan sätter sitt finger på rutan och föl-

jer vatten dropparna ända ner till kan-

ten. Hon börjar höra en massa röster 

utanför dörren, hon försöker lyssna för 

att höra vad de säger. Dörrarna på farty-

get är så tjocka så att det bara blir ett 

dovt mummel. Det knackar sedan på 

dörren och en man ropar utifrån: ”Dags 

för avstigning snart!”. Flickan tittar ut 

mot vattnet igen och ser på när skeppet 

sakta glider in mot hamnen. Stora sten-

hus dyker upp och flickan ser en massa 

människor som tränger sig förbi 

varandra för att hinna med fartyg, taxibi-

lar och för att inte bli sena till sina arbe-

ten. Flickan hoppar ner från den höga 

våningssängen och börjar sedan att klä 

på sig sin vita spetsklänning med ett ljus-

blått tygbälte. Hon har även en liten 

halmhatt med blåa detaljer på, som hon 

sätter på huvudet och tittar sig själv i den 

lilla runda spegeln som hänger snett på 

väggen. Hon slänger i alla sina saker i sin 

stora resväska i brunt läder med guldiga 

detaljer på hörnen, låset var även gjort 

som en guldbricka med ett litet nyckel-

hål. Hon stänger sedan locket och låser 

väskan och springer sedan ut i den långa 

korridoren där folk får gå på led för att 

ens komma någonstans. Hon tränger sig  

 

 

 

 

sedan förbi ett par som stod och grälade, 

då höjde mannen rösten och kvinnan 

teg. Sedan tog kvinnan sin resväska och 

gick därifrån med huvudet högt. Man-

nen ser förtvivlat men även chockat på 

kvinnan när hon vänder på klacken, hon 

blickar snabbt tillbaka och vänder sig 

lika fort och går igen. ”Veronica!!” ropar 

mannen efter sin fru och börjar att små-

springa efter henne. Flickan ler och fort-

sätter sedan upp för de trånga ståltrap-

porna. Till slut är flickan uppe på däcket 

och ser hur alla springer fram och till-

baka och vinkar på varandra, vinkar på 

dem som står nere vid kajen som väntar 

på sina familjemedlemmar.  

 

Flickan springer fram till fartygets kant 

och lutar sig över räcket för att med 

blicken leta efter sin farbror. Hon får 

syn på honom längst bort bakom alla 

människor. Han har fått syn på henne 

och står och vinkar med hela armen 

högt upp i luften, flickan ler stort och 

vinkar tillbaka. Fartyget har nu stannat 

och flickan hamnar sist i ledet till bryg-

gan som leder ner till kajen.  Alla som 

kommit ner från fartyget springer och 

kramar sina nära och kära. Flickan kom-

mer ner sist av alla så allt folk som stått 

nere på kajen har nu skingrats. Nu var 

det bara för flickan att lägga benen på 

ryggen och springa bort till sin farbror 

som stod och väntade på sin kram från 

henne.  
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Hon slänger sig in i hans famn och han 

fångar henne och snurrar henne i luften 

och håller hårt om henne.  

”Gick resan bra?” frågar han flickan. 

”Jadå!” utbrister hon av glädje. ”Tänk 

att jag äntligen fick åka hit för mor!” 

säger flickan samtidigt som hon hoppar 

in i bilen.  

”Ja det var verkligen på tiden att du fick 

ta dg hit!” säger hennes farbror när han 

stänger dörren efter sig. Bilen börjar 

rulla och vi åker genom det stora Lon-

don, en massa höga och breda byggna-

der sveper förbi i farten. Människor 

kommer in och ut från butiker och lant-

handlare som sätter ut skyltar där det 

står ”Öppet” på. De åker även förbi en 

jättestor byggnad där det står ”National 

Gallery of British Art”.  

”Dit in vill jag gå någon dag!” utbrister 

flickan och pekar på den stora byggna-

den.  

”Jag lovar att jag ska ta dig dit någon 

dag!” säger flickans farbror och stryker 

sin hand på hennes huvud och ner 

längs med hennes hår.  

 

Bilen rullar upp på en stor grusväg som 

leder upp till den stora herrgården. Hu-

set var enormt med hur många fönster 

som helst. I dörröppningen står det en 

betjänt som stod och väntade på her-

ren, flickans farbror. När bilen stannat 

öppnar flickans farbror dörren och kli-

ver ut. Flickan ställer sig precis utanför 

bildörren och stirrar rakt upp på huset. 

Hon ler och börjar sedan att sakta gå 

mot ingången. Hon blickar bak mot 

bilen och ser tjänstefolk som är och 

hämtar hennes väskor. Flickan blickar 

tillbaka framåt och ser sedan en hund 

komma springandes mot henne. Flick-

an sätter sig ner på huk och hälsar på 

den. Hunden viftar på svansen och luk-

tar på hennes vita kjol. Den var ganska 

stor med ett rött halsband med en 

bricka som hängde i en liten kedja. 

Flickan tog namnbrickan i sin hand och 

lästa vad det stod:  

”Charles… du är så himla söt Charles!” 

säger hon och klappar honom på huvu-

det och längs med ryggen. Flickan 

blickar uppåt mot sin farbror som står 

vid dörren och väntar på henne. 

Flickan ställer sig upp och går mot trap-

pan och Charles springer efter och fort-

sätter att vifta på sin svans.  

”Du ska få bo i den östra delen av slot-

tet och du kommer att få en betjänt 

som kommer att hjälpa dig med allt du 

behöver.” förklarar hennes farbror och 

går in i matsalen. Där springer en 

massa tjänsteflickor med tallrikar och 

brickor. De dukar fram serviser inför 

middagen. Dörren på andra sidan rum-

met öppnas och in kommer en vacker 

kvinna med en vinröd klänning, hon 

går fram och kysser flickans farbror på 

kinden och säger hej.  

”God dag!” säger hon sedan och sträck-

er fram handen som flickan snällt tar 

emot och skakar lite lätt. ”God dag!” 

svarar flickan tillbaka och ler.  

”Amelia, det här är Charlotte, min fru.” 

säger flickans farbror. 

”Vad vacker du är!” säger flickan till 

Charlotte. Charlotte ler och fnissar till 

lite.  

”Vi kommer nog komma varandra 

nära:” säger Charlotte till Amelias far-

bror.   / Emma 
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Onsdagar klockan 14:00 träffas gruppen 

som arbetar ute i ateljén. I höst har det 

varit en del fokus på lera. Är du intresse-

rad av att delta så prata med Stina eller 

Anna. / Redax 

Arbetet med att skapa ett Fontänhus i 

Varberg fortskrider. Från Falkenberg är 

det främst Viking och Majsan som hål-

ler i trådarna. En styrelse är tillsatt och 

flertalet möten inplanerade. / Jonas 

Trädgårdsgruppen har under hösten varit 

igång med sedvanligt trädgårdsarbete och 

dessutom några projekt, bland annat har 

det grävts och flera blomsterlådor har till-

verkats. Just nu byggs det fågelholkar och 

planeras för 2022 års verksamhet där vi 

bland annat kommer odla mer som vi själva 

kan använda i vår köksenhet. / Jimmy 
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F ör det första så kan man vara frisk 

trots att man kallas psykiskt sjuk. 

Försäkringskassan skulle inte betala ut 

sjukersättning om man inte är sjuk. Den 

svaghet som jag känner att jag har, är att 

min vilja kan inte riktigt vara beslutsam. 

Min tro kan vara övertygad, eller också 

osäker, är min tro osäker så är det i såd-

ana fall nästan som att man hoppas.  

Det finns människor som har absolut tro, 

har man det kan man gå på vatten eller 

något annat som anses svårt. Men psy-

kiskt sjuka människor kan ha besväret att 

man inte är motiverad, tex. att utföra ett 

arbete. När jag kämpar med min vilja, kan 

jag emellanåt inte göra det som är nyttigt. 

Jag var på klitterbadet utan att jag ville 

simma, jag bara satt vid kanten på simbas-

sängen och läste bibeln. Varför, när jag 

betalat för simning, simmade jag inte? 

Ibland är min vilja svag, så jag inte kan 

göra det jag föresätter mig.  

Min utveckling genom åren har varit att 

jag förbättrar min psykiska vilja. När jag 

går in i svår sjukdom, som 2017 på hös-

ten, var det sömnbesvär som var min hu-

vudsakliga sjukdom, orsaken. Sover jag 

inte så blir jag allvarligt sjuk. I en sådan 

ställning blir viljan och tron lidande. Det 

finns kanske en kaosmedicinering, nämli-

gen att promenera en lång sträcka så att 

man sedan blir så fysiskt trött, att man av 

den anledningen sover. Betrakta det som 

ett tips när du får sömnbesvär. Mina ben 

fungerar, det finns människor som inte 

har förmåga att gå lång sträcka, då är det 

svårt. Fysisk trötthet kan man kanske få på 

annat sätt. Jag tror det finns en metod att 

bli mycket friskare som människa, det är 

att man tränar gym så att tröttheten kom-

mer. Men i mitt fall har jag svårt med min 

vilja till detta. Det fanns en tid för kanske 

tio-femton år sedan då jag fick gymträning 

att fungera. Då kunde jag sluta med mitt 

litium, som jag medicinerade med.  

När det gäller att önska sig något, finns 

möjligheten att önska sig inför min Gud. 

Jag tror Gud lyssnar, vilket medverkar till 

bönesvar. Min önskan är att bli fullstän-

digt frisk! Det tror jag är alla människors 

önskan. Men önskan är inte heller så stark 

tro. När jag ber så kan jag påminna min 

Jesus om min önskan, för honom finns 

inga svåra fall. Han kan ju till och med 

göra ett skapelseunder. När han gick på 

vatten, blev lärjungarna mycket förvå-

nade. När jag kom till Varbergs sjukhus i 

oktober-2017, var jag ett svårt och allvar-

Viljan är en svaghet, som är svår för en 
psykiskt sjuk människa.  
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ligt fall, som sjuk.  

Här på Fontänhuset, kan jag träna min 

vilja, är den stark eller svag? När jag ser 

mina egna bröder kan jag se hos dem, en 

mycket stark vilja. Viljan liksom tron blir 

prövad. Det är svårt att definiera om det 

handlar om lättja eller om man helt en-

kelt kämpar med sin sjukdom. Min kamp 

innebär i mitt fall att jag får be Gud om 

förlåtelse, när jag inte räcker till som 

människa. Jesus lyssnar till mitt hjärtas 

tankar.  

Min önskan är att vandra efter Guds vilja, 

med rättfärdighet given från min tro till 

Jesus. Tro är en övertygelse, den är stark, 

och för mig vidare. Jag ser sådant som 

man normalt inte kan se. Inte som något 

skumt och skrämmande, utan det som 

hjälper mig att gå vidare. Om det inte 

finns visioner i en personlighet, så tror jag 

att man drivs åt håll som man inte vill 

komma till. Att höra Guds röst har mycket 

att göra med att läsa bibeln. För bibeln 

för mig på rätt väg i livet! Min undran är 

stark när det gäller den tuktan som jag 

tror Gud ger mig. Styrkan är att ta mig ge-

nom hela livet.  

I skrivandets stund är jag 61 år. Tiden 

som har gått har bara flytt sin väg! Det 

går fort! 

 

Rolf Karlsson 2021-12-03 

Jag heter Jimmy och studerar till socio-

nom på Lunds universitet. Jag har under 

17 veckors tid haft min verksamhetsför-

lagda utbildning här på Fontänhuset. 

Innan jag kom till Fontänhuset så visste 

jag väldigt lite om vad ett Fontänhus är, 

eller vad det är till för. Det har varit en 

spännande tid där jag har fått ta del av 

fontänhusmodellen och fått både ut-

vecklas och lära mig oerhört mycket som 

jag kommer att ha nytta av när jag kom-

mer ut i arbetslivet. 

Jag tror att den kraft som finns i ett Fon-

tänhus är något som skulle behövas mer 

i samhället. Någonstans handlar det om 

att se en människa för vad en människa 

är och att fokusera på vad man kan, vad 

man vill och vilka positiva egenskaper 

som en människa har.  

Jag är tacksam över det som ni alla har 

lärt mig och att jag har fått vara här. Det 

finns mycket som jag kommer ta med 

mig härifrån. 

/ Jimmy 
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TORSDAGSAKTIVITETER  
Sociala programmet 

I våra riktlinjer står det att ett Fontänhus ska ha sociala 

aktiviteter. Vi har öppet på torsdagskvällar för att 

träffas utanför den arbetsinriktade dagen där vi umgås 

och har roligt. Under hösten har vi bland annat haft 

filmkväll, kräftskiva, bowling och spakväll. Sociala akti-

viteter är en viktig del av verksamheten. 
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Enhetsrapport 

SERVICEENHETEN  

Tiden går fort när man har 

roligt sa Jan-Erik till mig nylig-

en och jag kan bara hålla 

med. Höstens nystartsarbete 

med en serviceenhet har 

framskridit i ett rasande 

tempo. Vi har hunnit med lite 

allt möjligt. Mycket spackling 

och målning. En hel del cykel-

fix och trädgårdsodling. Se-

dan har vi ju försökt att hinna 

med allt det där andra som är 

viktigt på ett Fontänhus, att 

planera en massa tillsam-

mans, lära sig nya saker och 

lära känna varandra samti-

digt.  



15 

 

 

Vi hade julbord på Gustaf Bratt.  

Det var en mycket trevlig efter-

middag där Falkenbergs 

manskör kom förbi och sjöng. 
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Jul är nästan som ett hjul, som rullar fort. 

Tiden är flyktig! Min tid på jorden har gått 

fort. Barnen behöver Jul som en gåva och 

present. När jag och mina närmaste be-

stämde om julklappar så ville vi inte ge 

varandra klappar. Det var till brorsbarn 

som vi gav julklappar fram till 18 års ålder. 

Nu är mina brorsbarn äldre.  

Kommersialismen är den bra eller dålig? 

När man köper och slösar så att man blir 

fattig, kan jag tycka att det är fel. Har man 

råd att köpa julklappar är det viktigt, 

kanske för någon eller några. 

Den största presenten för Julen är det lilla 

Jesusbarnet. 

Jag känner en person som har spansk här-

komst. Han menar att Jesusbarnet är bra 

för små barn. För de kan identifiera sig 

med ett litet barn. Det var så han fick kon-

takt med Jesus i hans viktiga liv. 

Jag har varit med om Levande Julkrubba i 

sju år på Svenska kyrkan, här i Falkenberg. 

Nu är det många år sedan. Men vad jag 

uppskattade att upphöja ett litet barn i 

teaterföreställningen. En romersk soldat 

som lägger ned svärdet inför det lilla bar-

net. Är det inte ett mycket fint budskap? 

Det lilla barnet ska skapa fred på jorden. 

Varför förakta den lilla begynnelsen? När 

du som mamma ser ditt lilla barn. Är det 

inte märkligt vilken skatt som finns i ett 

litet barn? SKATT, med stora bokstäver. 

Barnen är faktiskt det dyrbaraste för 

framtiden. Vi som är gamla, vi kan se på 

nya tider med tillförsikt. När barn i vårt 

samhälle blir till viktiga samhällsmedbor-

gare, kan vi erkänna barnen som dyrbara 

skatter för framtiden.  

Min mor och far, var bra för mig, men jag 

tyckte det var fel att far nästan bara arbe-

tade hela tiden. När han inte hjälpte Far-

far och Farmor, så arbetade han för famil-

jens brödföda.  

På Jul var Mor duktig i allt som behövde 

skötas, när det gällde mat och traditioner. 

Jag som barn var den yngste av alla mina 

bröder. När det gäller att komma först till 

kvarn, var det vanliga att mina bröder fick 

bestämma.  

Min dröm för mitt liv är att jag skall ut-

veckla min musikaliska gåva. Därför är jag 

med i kör, och spelar även piano. Det som 

kallas att använda fritid, det har jag inte 

God jul, alla vänner till 

Fontänhuset. 
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svårt med. För mig är det viktigt att an-

vända min tid till något som är värdefull 

tid. Jag vill inte slösa min tid till att se 

våldsfilmer eller något annat som jag an-

ser har betydelselöst värde. 

Tidigare har jag rekommenderat det som 

kallas autodidakt inlärning. Det största 

projektet är för mig att läsa bibeln ordent-

ligt, så att mina rötter i kunskapen om bi-

beln blir starka. En känd person uttryckte 

det bra Ingen som satsar på studier har 

råd att vara okunnig i bibelkunskap. 

 

Rolf Karlsson, 2021-12-13 

Bild: Stina 
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UTMATTNINGSSYNDROM 

Varför blir vi sjuka av stress? 

Om stressen är en överlevnadsmekanism, varför blir vi då sjuka? Svaret ligger i att vi är byggda 

för kortvarig stress (minuter, timmar) men inte för långvarig (månader, år). Långvarig stress 

utan daglig vila, sömn och annan återhämtning leder till kroppsligt slitage med sjukdom som 

följd. Sömnen är vår viktigaste källa till återhämtning. Om vi inte får sova tillräckligt väl under 

långa perioder bryts vi ner, fysiskt och psykiskt.  

Stress är en naturlig del av livet. Vi är gjorda för att hantera stress. Stress hjälper oss leva och att 

överleva. Stress är ingen sjukdom, och inte heller ett tecken på ohälsa. Stress är en frisk kropps 

sätt att reagera på hot och utmaningar. Långvarig stress kan leda till många olika typer av 

ohälsa.   

 

Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på 

långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. För vissa tar återhämtningen lång tid. 

Vanliga besvär kan vara:   

Trötthet och sömnproblem 

Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. 

Du känner dig utmattad. 

Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. 

Känslomässiga symtom 

Du är lättirriterad, orolig och nedstämd. 

Du har ångest. 

Tankemässiga symtom 

Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig. 

Du har problem med att planera och genomföra uppgifter. 

Kroppsliga symtom 

Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk. 

Du är väldigt känslig för ljud. 

Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna. 
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Vanligt med stresskänslighet och skuldkänslor 

Du är ofta mycket känslig för all slags stress. Det är också vanligt med skuldkänslor och skam-

känslor. Du kan också känna dig misslyckad och nedstämd om du inte klarar av ditt arbete, dina 

studier eller ditt vardagsliv som du brukar.   

Depression 

Personer som har utmattningssyndrom kan också ha en depression. Men det är inte alla med 

utmattningssyndrom som blir deprimerade. 

En konsekvens av långvarig och svår stress 

Om balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar kan kroppen 

börja ta skada. Ofta märks det genom att kroppen på olika sätt försöker signalera att stressnivån 

är för hög. Du kan till exempel känna dig väldigt trött, få svårt att sova, hjärtklappning eller be-

svär från magen och tarmarna. Med tiden blir du allt tröttare och till slut kan du bli kroppsligt 

och psykiskt utmattad. 

 

Flera delar i behandlingen 

Det är vanligt att behandling och rehabilitering innehåller flera av följande delar: 

Information och utbildning om hur stress påverkar kroppen. 

Rådgivning och utbildning om livsstil och om metoder för att minska daglig stress.  

Läkemedelsbehandling, till exempel mot sömnsvårigheter eller depression. 

Psykoterapi under kortare eller längre tid. 

Samtal med kurator eller arbetsterapeut. 

Fysioterapi för att på olika sätt arbeta med kroppen. 

Om du vet varför du har blivit utmattad är det naturligtvis bra om du kan förändra det som orsa-

kade dina symtom. Men ofta behövs det flera olika typer av förändringar och behandlingar för 

att du ska bli återställd.  / Martin 

Bild: Hanna 
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Saffranskaka 

Tid: 1 timme, varav 45 min i ugnen 

1 kaka, 12-15 bitar 

Du behöver: 

200 g margarin eller smör 

1 påse saffran, 0,5 g 

2 ägg 

3 dl strösocker 

2 tsk bakpulver 

1 ½ dl mjölk 

4 dl vetemjöl 

Garnering 

Florsocker 

 

 

Recept av: Adnan  

A d n a n  b a k a r  

Saffranskaka 

Gör så här 

Smält matfettet och låt det svalna. Smörj och bröa en 

rund form, ca 24 cm i diameter. Stöt saffranet i en mor-

tel om du har en annars kan man strunta i det. Vispa 

ägg och socker så det blir vitt och poröst, gärna med el-

visp. Vispa ner saffran, bakpulver och mjölk. Tillsätt och 

sist vetemjöl och det smälta matfettet och rör till en 

jämn smet. Häll smeten i formen och grädda i nedre de-

len av ugnen i 175 grader i ca 45 min, låt svalna. Sikta 

över florsocker vid servering. 
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Mitt namn är Emilia Larsson och är 22 

år gammal och bor i Falkenberg. Jag har 

varit medlem på Falkenbergs Fontänhus 

sedan 2015 där jag träffade min sambo 

som jag bor tillsammans med. Vi har 

bott tillsammans i 1 år i lägenheten som 

ligger på Möllegatan. Jag är uppväxt på 

landet i en by som heter Källsjö, som 

ligger cirka 10 kilometer från Ullared.  

I år 2021 började jag med Daglig verk-

samhet via Bräcke Diakoni, där jag har 

något som heter LSS. 

Vad är då LSS? 

LSS är en lag som ger dig med autism 

eller annan omfattande funktionsned-

sättning rätt att få extra stöd i vardagen. 

Syftet är att stödet ska hjälpa dig att 

kunna leva ett så gott och självständigt 

liv som möjligt. 

LSS är en förkortning för ”lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade”.  

Man har rätt till praktik med LSS, där 

man får hjälp av personal med att hitta 

en plats man vill vara på. Jag har fått en 

plats som jag alltid vilja ha inom butik.  

Jag har praktik på Coop Slätten i Falken-

berg, måndagar, onsdagar och fredagar 

mellan klockan 11-16. Jag har alltid vil-

jat kunna sitta i kassan, för jag gillar 

det/vill lära mig hur det fungerar, och 

här har jag fått chansen och prova. Det 

är det jag gör när jag jobbar mina tim-

mar. Jag fick prova kassan redan första 

dagen jag började och det har jag inte 

fått någon annan stans, vilket jag är väl-

digt glad över.  

Vår medlem Emilia har fått praktik på Coop Slätten i Falkenberg 
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Fontänhusrörelsen  
Vårt Fontänhus i Falkenberg är en plats och 

gemenskap för personer med olika erfaren-

heter av psykisk ohälsa. Tillsammans berikar 

vi varandra och skapar en miljö där fokus 

ligger på det friska istället för det sjuka, det 

fungerande istället för dysfunktionalitet. Vi 

är alla här för att vi vill det och vi tror att vi 

med denna frivillighet kan komma långt. I 

vårt hus på Storgatan 71 har vi ett kök där vi 

varje dag lagar vår egen lunch och ibland 

bakar något gott. På andra våningen har vi 

ett kontor där vi bland annat jobbar på vår 

tidning och med vår hemsida. Vi har en 

ateljé för skapande och en trädgård att 

sköta om. Vem du än är och vilken bakgrund 

du än har uppmuntrar vi dig att delta i hu-

sets alla aktiviteter. Oftast hittar dock den 

enskilde sitt gebit. Vårt Fontänhus är samti-

digt en del av ett större internationellt nät-

verk med verksamhet i över 30 länder. Våra 

dagar liknar dem som gäller i arbetslivet, 

med gemensamma möten och beslutspro-

cesser. Vi har öppet nästintill varje dag un-

der hela året, för att göra vår gemenskap 

tillgänglig för så många som möjligt. Vi finns 

för dig oavsett ditt mående och livssituation, 

även om du går vidare i arbete eller studier 

eller inte. Vi ser varje dag hur denna gemen-

skap med meningsfullt arbete skapar för-

ändring hos våra medlemmar. Det är en ut-

veckling som består även utanför husets 

verksamhet och tar sig uttryck i t.ex. mins-

kad isolering, mindre behov av medicin och 

vårdkontakt. Framför allt upplever sig 

många få ett större självförtroende och en 

högre grad av självständighet. Här får du ett 

sammanhang att växa i. Vår metod är be-

prövad, den är frivillig – och den fungerar!  
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Vi är en ideell förening och som 
sådan är vi i behov av stöttning 
från andra samhällsaktörer, som 
stat och kommun men inte minst 
våra stödmedlemmar och de lo-
kala företag som tillsammans med 
oss vill bidra till en bättre psykisk 
hälsa i Falkenberg.  

Varje enskilt bidrag är viktigt och 
hjälper oss bibehålla en kontinui-
tet i verksamheten och i den ge-
menskap som är så viktig för så 
många.  

 

Stöd vår verksam-

Privatperson 

300 kr / år  

Organisation 

500 kr / år  

Företag 

1000 kr / år  

Bankg iro :  5270 –  6207   

Sw ish:  123  108  12  72   

Som ett litet tack får du denna vår tidning som ut-

kommer cirka 4 gånger om året. I Fontänhuskällan 

berättar vi medlemmar om vad som händer i vår 

verksamhet. Där delar vi även med oss av våra olika 

berättelser och erfarenheter. Du blir dessutom bju-

den till vår sommarfest i trädgården där du får till-

fälle att lära känna oss bättre.  

Bor du inte i Falkenberg? Kanske finns det ett annat 

hus i närheten. Surfa in på sverigesfontanhus.se för 

att hitta till ditt närmaste klubbhus!  

Inbetalningen ska gå till Falkenbergs Fontänhus Vän-

ner. Kom ihåg att ange ditt namn och den adress dit 

du vill att vi ska skicka vår tidning.  



 

 

Vi tackar våra värdefulla sponsorer 

för året som gått. 


