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Även år 2021 fick en tuff start för samhället så
väl som för vår verksamhet i och med
pandemins påverkan. Därför är vi mycket
glada över det stora engagemanget som funnits
och finns i verksamheten och i föreningen i
stort. I augusti månad kunde verksamheten
komma igång mer normalt och vi bygger nu
upp verksamheten igen.
2021 var även det ett år där vi tvingades ställa in
en hel del planerade aktiviteter och större
händelser, främst den första halvan av året.
Hösten blev mer normal men även denna med
restriktioner. I augusti startade vi upp en ny enhet
med fokus på fastighet och service. Därmed har vi
nu tre enheter i huset, vilket har visat sig vara
mycket positivt. Dels för att det är ett arbete som
vi behöver göra i huset då vi äger det och pga. den
stora trädgården. Den nya enheten möjliggör nya
arbetsuppgifter som attraherar en stor grupp av
våra medlemmar samtidigt som vi kan utnyttja
husets ytor på ett bättre sätt.

Under hösten har det varit fokus på att hitta nya
vägar
för
fortsatt
finansiering
av
basverksamheten. Det har arbetats med att få till
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Falkenbergs kommun. Man har träffat Framtid
Falkenberg, Moderaterna och Centerpartiet för att
påtala detta. Det har också arbetats med ett flertal
projektansökningar, bland annat till Allmänna
Arvsfonden med fokus på vår äldre målgrupp.
I november månad hade vi ett besöksantal på 81
unika medlemmar. Tillsammans med anställda
och praktikanter var vi närmare 95 personer i
verksamhet denna månad. Upp till det
kontaktades 35 personer som inte deltog fysisk i
verksamheten. I december månad var vi 52
stycken som åt julbord på Gustaf Bratt, vi firade
även julafton och nyårsafton tillsammans. Detta är
ett viktigt återkommande inslag i vår verksamhet.
Vi vill tacka medlemmar, handledare och
styrelsen som alla gjort sitt bästa under detta
speciella år. Även de praktikanter vi fått möta
under året. Vi ser fram emot 2022 där vi kommer
ställas inför många spännande utmaningar.
Adelina Malmström
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Å RET I K ORTHE T
Verksamheten
2021 har varit ett händelserikt år. Pandemin har
begränsat oss framför allt i början av året då
mycket arbete gjordes digitalt. Vi genomförde en
digital ackreditering i maj månad, vilket är en
kvalitetssäkring (läs mer om detta på sidan 10).
Sedan augusti månad har verksamheten varit
igång mer normalt och nu när 2021 lider mot sitt
slut, så är det full energi i huset igen vilket är
mycket glädjande. Detta har såklart påverkat att
antal aktiviteter och annat som gjorts fysiskt
varit färre än föregående år.
Nu när året är slut är verksamheten i fullgång
och energin är hög. Flertalet båda nya och gamla
medlemmar besöker huset dagligen och deltar i
den arbetsinriktade dagen.

Medlemmar
Under året har vi fått 10 nya medlemmar samt
haft 19 nybesök. Vi har tre enheter (kök, kontor
och service) som man som medlem kan välja
emellan att vara på. Alla enheter arbetar för
driften av huset. Vi har utöver den
arbetsinriktade dagen även sociala aktiviteter
kvällstid samt helgöppet och arbetsgrupper så
som kultur, trädgård & friskvård etc.
Personal
Falkenbergs Fontänhus har i nuläget sju anställda
fördelade på de tre enheterna och ett antal
arbetsgrupper. I vårt arvsfondsprojekt "Nya
Vägar" arbetar två stycken handledare. Under
året har en av personalen bitvis varit
föräldraledig och en tjänstledig på 100% (totalt 8
stycken anställda) för att arbeta i Sverige
Fontänhus riksförbund (SFR) med projektet fler
Fontänhus (som ni kan läsa mer om på sida 14).
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STÖD VÅR
VERKSAMHET
Vi är en ideell förening och som sådan är vi i behov av stöttning från
samhällsaktörer som stat och kommun- men också från våra
stödmedlemmar samt de lokala företag som tillsammans med oss vill bidra
till en bättre psykisk hälsa i Falkenberg.
Varje enskilt bidrag är viktigt och hjälper oss bibehålla en kontinuitet i
verksamheten och i den gemenskap som är så viktig för så många.

Vill du stödja vår verksamhet?
Privatperson 300 kr / år
Organisation 500 kr / år
Företag 1 000 kr / år
Bankgiro: 5270 – 6207
Swish: 123 108 1272
Som ett litet tack får du vår tidning som utkommer 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 bjuden till vår sommarfest i trädgården där
du får tillfälle att lära känna oss bättre.
Inbetalningen ska gå till Falkenbergs Fontänhus Vänner. Kom ihåg att
ange ditt namn och den adress dit du vill att vi ska skicka vår tidning.
Vi vill vara en aktiv del i arbetet mot psykisk ohälsa i Falkenberg.
Tillsammans med dig kan vi göra verklig skillnad!
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FONTÄNHUS I VARBERG
I över tio år har det i Varberg funnits en
arbetsgrupp som arbetat för att få till ett
Fontänhus i Varberg. Till en början vände man sig
till kommunpolitiker, men tyvärr utan framgång.
Arbetsgruppen var vilande till 2018 då man
återupptog arbetet genom att hålla föreläsningar
kring fontänhusmodellen för politiker, berätta om
idén i media samt ta olika kontakter för att
förverkliga idén. På grund av tidsbrist och andra
orsaker lades projektet återigen på is.
I samband med coronapandemin 2020 var
Fontänhuset i Falkenberg tvungna att lägga om
stora delar av sin verksamhet från fysiska möten
och arbete i huset till att istället mötas digitalt. I
och med detta dök idén om ett Fontänhus i
Varberg upp igen, denna gång med möjligheten
att avsätta arbetstid för en handledare att
undersöka möjligheterna.
Under vintern och våren arbetade jag (Viking,
handledare på Falkenbergs Fontänhus) med att ta
fram en förstudie som undersökte behovet av en
verksamhet som ett Fontänhus i kommunen.
Resultaten från studien visade på ett behov i
kommunen. Tydligast blev det att det inte riktigt
fanns någon verksamhet som kunde finnas
mittemellan en daglig verksamhet och en mer
krävande arbetsrehabilitering för målgruppen. När
förstudien var klar fortsatte arbetet med att få ihop
en styrelse för att fortsätta driva frågan. Vi
frågade runt och fick svar! I styrelsen är vi en
härlig grupp som tillsammans har en bred
kompetens av allt från Human Resources till
lokala styrelseuppdrag inom brukarrörelsen. I
sann "fontänhusanda" har vi en bred
representation i styrelsen med presumtiva
medlemmar.

Nästa steg blev att kontakta kommunens
socialförvaltning
och
utbildningsoch
arbetsmarknadsförvaltning och utforska om det
fanns intresse för vår organisation i kommunen
genom ett så kallat IOP (idéburet offentligt
partnerskap). Cheferna i förvaltningarna var
väldigt positiva och vi fick ett fint bemötande.
Tyvärr var vi sent ute inför budgeten för år 2022.
Trotts detta ville de att vi skulle fortsätta driva
frågan och att vi skulle prata med deras chefer
samt politikerna i socialnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
Under sommaren och hösten har vi hunnit med
mycket. Vi hade vårt konstituerande styrelsemöte,
träffade fastighetsägare, var i kontakt med Region
Halland, träffade Sparbanksstiftelsen i Varberg
och var med i lokal tidningen Hallands Nyheter.
Vi har även skapat en hemsida där man kan
anmäla sitt intresse för ett framtida Fontänhus. I
samtal med politiker i kommunen har vi fått ett
bra bemötande och ett fortsatt stort intresse.
Arbetet fortsätter nu med att skriva
verksamhetsplan, leta fastighet, och prata med
fler politiker samt att underhålla redan pågående
dialoger. Mycket arbete kvarstår men vi är
försiktigt optimistiska till att det ska gå vägen och
hoppas att vi ska kunna öppna ett Fontänhus till
2023.

Förstudie fontänhus i Varberg:
https://falkenbergsfontanhus.sharepoint.com
www.fontanhusetvarberg.se
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NYA VÄGAR
ALLMÄNNA ARVSFONDSPROJEKT

Nya Vägar är vårt treåriga ungdomsprojekt
finansierat av Allmänna Arvsfonden som sträcker
sig till och med april 2022 med en del som är
förlängd till sista juni 2022. Projektet riktar sig till
personer mellan 18-30 år och syftar till att berika
unga vuxnas vardag samt stötta ut i arbete eller
studier. Som deltagare i projektet kan man delta i
den arbetsinriktade dagen, få individuella samtal, ta
del av "Utvägen" samt medverka på våra
veckomöten. Vi hittar på sociala aktiviteter en kväll
i veckan och ibland äter vi gemensam lunch eller
fika ”ute på stan”. Med tanke på Corona, så har en
del planer på exempelvis ett läger fått läggas på is.
Första delen av 2021 när huset delvis stängde ner
hade vi våra veckomöten online istället.
Konceptet Storytelling är en del av Nya Vägar och
precis som så mycket annat 2021 så gjordes detta
mest online. Vi valde att bjuda in alla Fontänhus till
Storytellingen på Webex och det var väldigt roligt
att ha med medlemmar från andra städer. Under
våren skrev vi bland annat ett gemensamt ”manus”
som handlade om ett bankrån, och vi hade väldigt
kul under den processen. Vi har även varit med i
Radio
Totalnormal
som
sände
en
improvisationsövning som vi hade spelat in. Vi har
också haft ett reportage i Radio Halland där Erica
som ingår i projektet berättar om sin väg från
sjukskrivning till arbete.
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UTVÄGEN
Stöd och hjälp för den som vill ut i studier eller arbete

En stor del av det arbete som görs på ett Fontänhus
är att förbereda sina medlemmar för arbete, praktik
och studier. Att alla medlemmar ska kunna nå sina
mål.
Som medlem på Falkenbergs Fontänhus kan man
ta del av det som vi kallar för Utvägen. Det
innebär att man får stöd och stöttning i att komma
ut i arbete, praktik/arbetsträning eller studier. Man
kan alltså få hjälp med jobbsökaraktiviteter såsom
CV-skrivning, hitta rätt arbete, intervjustöd med
mera. Utvägen kan också betyda stöd i att hitta rätt
ersättning, till exempel ekonomiskt bistånd,
aktivitets/sjukersättning eller a-kassa samt att hitta
rätt sysselsättning såsom daglig verksamhet. Ofta
tillkommer mycket kontakter med exempelvis
Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan och
vårdinstanser vilket kan vara invecklat och
jobbigt, detta kan man också få stöd med. Om
behovet skulle finnas följer även en handledare
med ut som stöd i början av en praktik eller
anställning för att underlätta starten. Det sker även
täta
uppföljningar
för
en
hållbar
praktik/anställning.
År 2021 var året då vi delvis hade stängt och vi
träffade varandra mest online. Det var även året då
flera medlemmar fick hjälp att börja arbeta,
studera och praktisera. Det är Maggan som har det
övergripande ansvaret för Utvägen men precis som
vanligt så väljer man själv vilken handledare eller
medlem man vill ta stöd av.

Under året har:
8 medlemmar återgått till arbete.
6 medlemmar påbörjat en praktik.
4 medlemmar har börjat studera.
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JAG TRIVS OCH FÅR
TRÄFFA ANDRA
MÄNNISKOR
- Adnan 2021

Hej, jag heter Adnan.
Jag vill berätta lite om mig själv, hur jag
började med bakning och matlagning.
För många år sen började jag på ett ställe som
hette Falkgruppen, där kunde man jobba med
snickeri, lego, baka och lite annat. När jag
började hade jag olika arbetsuppgifter, bland
annat så bakade jag. Det var där jag började
med bakning, till en början fick jag baka enkla
kakor, jag fick också hjälp.

Förutom Fontänhuset så tränar jag gym och
simning. Går också till moskén varje fredag,
lyssnar imamen predika och när predikan är
över så ber man. Jag bor mitt i stan, har nära
till allt, trivs jättebra på mitt boende, träffar
familjen ibland, tar inte lång tid att komma
till Fontänhuset. Att baka är bland det bästa
jag vet. Det var nog allt jag skulle säga.

Så småningom började jag baka själv, och blev
bättre och bättre. Efter varje gång sparade jag
receptet och fick idén att göra en egen bok och
så blev det. När jag kom till Fontänhuset så var
jag ganska duktig på att baka och lärde mig
mer. Jag gillar att laga mat men älskar att baka.
Jag trivs på Fontänhuset, jag får träffa andra
människor och umgås, tror alla gillar mina
kakor. Fick Nobelpriset (Fontänhusets) som
årets bagare, men det var några år sen.
Har både kokbok och receptbok, men bakar inte
hemma så mycket då jag bor ensam och då blir
det för mycket. Jag lagar mat varje kväll. Det
jag lagar mest är tomatsoppa och pasta.
Försöker undvika kött då det inte är bra för
miljön. Min dröm är att jobba som konditor,
men det ligger långt in i framtiden.
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ACKREDITERING
En kvalitetssäkring
Under våren 2021 valde vi att ackreditera oss virtuellt då
pandemin tidigare satt hela processen på paus. Det var ett
tre år långt arbete som låg bakom den kommande
ackrediteringen och vi såg fram emot att ännu en gång vara
ett ackrediterat Fontänhus.
Till en början hade huset öppet som vanligt under
pandemin. Senare under 2020 var restriktionerna strängare
och vi hade öppet med ett fåtal personer inne i huset
samtidigt. Det var fokus på det digitala forumet och alla
jobbade på bra hemma samtidigt som alla möten fortsatte
på distans. Ackrediteringsteamet fick träffa vår styrelse
digitalt och även ha möte med externa arbetsgivare. På det
sättet får de all information som behövdes för att
ackrediteringsprocessen skulle gå att genomföra virtuellt.
Vi var ett av de första husen att genomföra ackrediteringen
på detta sätt. Vi blev tilldelade ett team med en person från
Stockholm och en från Amsterdam. Hela huset engagerade
sig för att få ihop de olika delar som krävdes för att bli ett
ackrediterat hus.
Vi spelade in små filmer som visade våra möten och
aktiviteter så att ackrediterarna skulle få en bild av hur vi
arbetade. Till sist satte vi ihop ett schema där Anders och
Cindy (som de heter) fick ta del av alla våra möten och
digitala arbetspass som vi under denna tid hade över
Webex. Alla gjorde verkligen ett bra jobb med att bjuda på
sig själva och ge en tydlig bild över verksamheten.
Anders från Stockholm fick även möjlighet att komma ner
en dag och besöka oss på Fontänhuset.
I slutet på en lyckad vecka fick vi klart vår rapport och dem
var mycket imponerade över både medlemmar och
handledare på vårt Fontänhus. Vi blev ackrediterade i tre år
med ett fåtal anmärkningar över saker som vi kan arbeta
mer med. Detta tycker vi såklart är ett kvitto på att vi gör ett
bra arbete på Fontänhuset.
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KÖKSENHETEN
När året startade var det i en nerskalad köksenhet
och under våren hade vi begränsade öppettider med
färre medlemmar och handledare i huset samtidigt.
Fokus låg då i att baka och laga mat som vi
packade till matlådor eftersom behovet för detta
fanns. Det köptes in en ny grill och varje vecka
hade vi minst en träff ute trädgården då vi grillade.
Det etablerade samarbetet med Willys Falkenberg
har gett verksamheten mycket glädje i form av
matsvinn. Matsvinn som i första hand gått till
matlagningen på huset men under pandemin gick
det inte åt i samma utsträckning som tidigare.
Det blev därför möjligt för våra medlemmar att ta
med sig varor hem, något som vi även fortsatt med
efter ny öppning vilket är ett uppskattat inslag i
verksamheten.
Nu har vi en högst levande köksenhet som
sysselsätter många medlemmar och bidrar med
kvalitetslunch till ett självkostnadspris. Varje dag
har vi gemensam frukost som huset bjuder på vilket
är ett trevligt sätt att börja arbetsdagen på. Utöver
det bjuder köket även på hembakad fika varje
fredag.
Under höst och vintern lagade vi mellan 125-135
luncher i veckan och mellan september-december
serverade köket 1673 stycken dagens lunch. Vi
samarbetar med Service enheten kring hämtning av
matsvinn och inköp av mat vilket ger mer tid för
arbete i köket. Arbete i köket innefattar även
uppgifter i vår caféverksamhet där vi lagar och
bakar bland annat mackor, smoothies och granola
till försäljning.
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KONTORSENHETEN
Redaktion, administration, ekonomi
Kontorsenheten har under början av 2021 fortsatt fokuserat på digitalisering med utgångspunkt i
det nationella projektet Digi-inklusion, vilket har inneburit möten varje vecka med de andra
Fontänhusen. Även här i Falkenbergshuset har vi skapat mötesplatser på den digitala plattformen
Webex. Här har det varit flera möten dagligen. Huset har även under denna period varit öppet
varje vardag med anpassat besöksantal och öppettider. Vi har utöver det haft ett allmänt
chatutrymme på Webex där hela huset samt olika arbetsgrupper har kunnat mötas och diskutera
kring sina arbetsuppgifter. Varje onsdag har det varit ett nationellt möte med alla Sverige
Fontänhus. Det har även skapats en digital enhet Wikki som varit gemensam för alla Sveriges
Fontänhus.
Huset har anordnat två temadagar under året; en digital i våras och en på plats i december månad
med över 30 deltagare vardera. Under den senare planerades det för 2022 och för
Sverigekonferensen som vi kommer stå värdar för i april 2022. Redaktionen har gett ut två
nummer av Fontänhuskällan under året, och kunnat inkludera medlemmar som arbetat hemifrån
genom digitala redaktionsmöten. Det fösta numret för året var vårt första digitala nummer av
tidningen.

I augusti månad kunde vi som nämnts tidigare öppna upp verksamheten mer och återgå till den
vardagliga strukturen. Under hösten har kontoret arbetat med att komma igång med de nya
Office programmen på datorerna, den digitala skyltningen samt information på våra social
medier, hemsidan, ekonomi, utvägen och mycket annat. Något som det har satsat extra på är att
se över vår ekonomiska framtid, det vill säga att hitta en långsiktig och stabil finansiering. Här
har det arbetats med att få till ett IOP (idéburet offentligt avtal) med Falkenbergs kommun. I
detta har det även ingått att bjuda in politiker (kommunala och regionala) till vårt Fontänhus för
att visa på och informera om husets effekter och nytta. Detta har även inneburit att det skrivits
och fortfarande skrivs på olika projektansökningar för att stabilisera ekonomin inför 2022. En
ansökan som lämnades in under hösten till Allmänna Arvsfonden är "Silver projektet" där fokus
gruppen är medlemmar som är 55+.
Vi har även deltagit på olika föreläsningar och seminarium. Exempel; Att leda in i framtiden
(Region Halland). Fortnox seminarium och Suicide zero. Deltagit i olika brukarråd och
samverkat med berörda parter. Vi har haft policymöte på tisdagar med teman som arbetsmiljö,
riktlinjer och även bjudit in personer för att prata om aktuella ämnen, höstmöte varannan
torsdag och chefmöte med alla Sverige Fontänhus varannan torsdag. Ett stort och viktigt arbete
som gjorts under 2021 är den Socioekonomiska utvärdering av Sveriges Fontänhus utförd
Payoff, utvärderingar av sociala investeringar. Resultatet kommer presenteras i början av 2022,
den kommer då att finnas att tillgå på bland annat vår hemsida.
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TRÄDGÅRD OCH KULTUR
Trädgårdsåret 2021 har engagerat många av
våra
medlemmar,
något
som
passat
verksamheten mycket bra när restriktioner
uppmanat oss till att vistas utomhus.
Trädgårdsgruppen har träffats kontinuerligt. Vi
började med att ha planeringsmöte, där vi
diskuterade upplägg, skötsel samt vad vi ville
odla. Då våra öppettider var begränsade, så
valde vi att främst fokusera på att skapa en stor
blomsterrabatt samt odla grönsaker. Utöver
detta så har vi även pyntat vår entré, byggt
fågelbon, blomsterlådor och bänkar, klippt gräs,
planterat bärbuskar, beskurit träd samt lagt
ogräsduk för att mota bort kirskål m.m.
Att arbeta sida vid sida i trädgården är något
som många uppskattar. Resultatet av blommor,
egenodlade bär, grönsaker och kryddor är något
som hela huset njuter av! Vi har storslagna
planer inför 2022 och redan nu är planteringen
av både chili och tomat igång. I landet ligger det
massvis med lökar nedgräva i väntan på våren.

Ateljén på Fontänhuset har blivit mycket
populär under de år som vi har varit här på
Fältströmska gården. Men som allt annat under
2020 och 2021 så har detta stagnerat en aning
av samma orsak som det mesta i vårt samhälle
(och utan att nämna vad det är går vi vidare
liksom livet också går vidare). Det har funnits
dagar då medlemmar trots situationen, har
kommit in i ateljén och njutit av stillheten, den
vackra utsikten mot trädgården och därifrån
följt årstiderna. Det har även hållits möten av
olika slag i den fina lokalen.
Konstintresserade har alltid haft lokalen som
träffpunkt och vi hoppas att fortsättningsvis
kunna använda den som ateljé. Bilder visar bara
några av många alster som har blivit till under
2021.
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UPPSTART

SERVICE
ENHETEN
Storgatan 71 ägs av Föreningen Falkenbergs
Fontänhus Vänner. Att vara husägare innebär
stor frihet men också stort ansvar.
Sprunget ur ett intresse och ett behov tog vår
nya enhet: service under hösten sina första
stapplande steg. Med god hjälp från
Falkenbergs Sparbank, Framtidsbanken kunde
vi under årets andra hälft både renovera
utvändigt och invändigt, bygga en behövlig
verkstad och uppgradera trädgården. Vi har
varit i snitt 6 personer ute i service, med
rekordet på 13 personer under en och samma
dag. De första månaderna har mycket tid
ägnats åt att fastställa rutiner och se över vilka
arbetsuppgifter som enheten ansvarar för. Ett
flertal större områden finns för de medlemmar
som vill arbeta i enheten. I och med vårt
samarbete med Willys sköter serviceenheten
hämtning av matsvinn och även de inköp som
köksenheten behöver till matlagningen.
Enheten ansvarar för renovering och
förbättringar av vårt hus, ekonomibyggnad och
trädgård.
Enheten ansvarar även för tvätt och städ av
allmänna ytor som inte är kopplade till någon
enhet. De sköter supporten och reparationer av
all teknik i huset samt drift och underhåll av
vår bil.
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PROJEKT FLER
FONTÄNHUS
Genom medel från Folkhälsomyndigheten har
Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR) under
2021 drivit ett projekt för att stötta de
arbetsgrupper som vill starta ett Fontänhus i sin
kommun. Genom projektet har man anordnat
utbildningar och föreläsningar samt deltagit i
konferenser och möten med beslutsfattare i
kommunerna. Vidare har man även bidragit med
information till de förstudier som genomförts och
tagit fram mallar för tex stadgar och budget.
Projektledare är Lena Larsson, som är tjänstledig
från sin ordinarie handledartjänst vid Falkenbergs
Fontänhus. Lena har till sin hjälp en projektgrupp
bestående av medlemmar på de olika Fontänhusen.
Folkhälsomyndigheten har även gett SFR
möjlighet att anlita företaget Payoff, som under
året
har
genomfört
en
utvärdering
av
Fontänhusens
socioekonomiska
effekt.
Medlemmar på alla våra 13 svenska Fontänhus har
deltagit i utvärderingen och vi hoppas att det
framöver kommer underlätta i samtalen med
kommuner och politiker när vi kan visa på att ett
Fontänhus inte är en kostnad, utan en investering.
Payoffs utvärdering kommer att presenteras på
www.sverigesfontanhus.se i januari 2022.

NATIONELLT
SAMARBETE
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SOCIALA
AKTIVITETER
En viktig del av vår verksamhet är att främja
sociala relationer. Ibland kan en social träning
vara lika viktig som att få vardagliga rutiner
och att "gå till arbetet". Många av våra
medlemmar beskriver Fontänhuset inte bara
som en arbetsplats eller som en sysselsättning
utan också där man har sina vänner.
Vi skapar tid efter arbetsdagens slut för sociala
aktiviteter.
Huset
subventionerar
alltid
kostnaden till stor del för att så många som
möjligt ska kunna delta. Tillsammans planerar
vi vad vi vill göra och sedan hur vi gör det.
Denna höst har vi haft de flesta aktiviteterna i
huset med några undantag.
Ett axplock av våra kvällsaktiviteter:
Filmkvällar,
bakning,
spelkvällar,
Halloweenfest, spakväll, kräftskiva, Nobelfest
och bowling.
Söndagarna ingår också i det sociala
programmet då vi träffas, lagar mat och äter
tillsammans. I höst har vi haft öppet varannan
söndag.
Både
torsdagskvällar
och
söndagsluncher ger också möjlighet för våra
medlemmar som är ute i arbete och studier att
besöka huset. Vi firar även högtider
tillsammans (den dag de infaller) såsom
julafton, då 15 stycken deltog samt även 15
personer på nyårsafton.
Vi har grillat och umgåtts så mycket vi kunnat.
Vi har vid tillfälle även haft en musiker i
trädgården, vilket var ett uppskattat inslag.
Friskvård är även ett viktigt inslag i
verksamheten och under hösten har vi tränat
och simmat tillsammans på Klittebadet varje
onsdagseftermiddag.
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FINANSIERING
Omsättningen för Falkenbergs Fontänhus har
under året varit drygt 5 miljoner kronor. De
största inkomsterna har kommit från Staten,
Falkenbergs
kommun
och
Allmänna
Arvsfonden. Statsbidraget som erhållits från
socialstyrelsen i år låg på 2,2 miljoner.
Kommunen bidrog med 750. 000 kr
(föreningsbidrag) och Allmänna Arvsfonden
med ca 1,5 miljoner kronor.
Vi har fått 150. 000 från Falkenbergs Sparbank
via deras Framtidsbank för att starta upp
projektet "snickeboa".
Under 2021 har vi fortsatt vår samverkan med
Socialpsykiatrin och deras aktivitetsutbud inom
sysselsättning (LOV) vilket inbringat ca 450
000 under året. Resterande kommer från
sponsorer i näringslivet och från donationer.
Arbetet gällande verksamhetens ekonomi är en
arbetsuppgift som kontorsenheten utför.
Vi har sökt över 15 olika fonder och andra
ansökningar. En del individuella och en del för
den ordinarie verksamheten.
Årsmötet hölls i 2021 juni månad pga av
pandemin då man ville ha ett fysiskt möte
istället.
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MARKNADSFÖRING
& SPONSORER
Att marknadsföra Fontänhuset bidrar till att
motverka fördomar och stigmatisering kring
psykisk ohälsa. Genom att synas på olika arenor,
hålla föreläsningar och medverka i olika forum
stärker vi vårt varumärke samtidigt som vi når
presumtiva medlemmar. Medlemmarna är
delaktiga och föreläser om verksamheten och
deras berättelser är ovärderliga. Vi har under året
bl.a. haft föreläsning på Halmstad Högskola för
blivande socionomer. Vi har bemannat avd 24 på
Varbergs sjukhus 1gång/månaden under hösten,
och då berättat om Fontänhuset för patienterna.
Vi är glada och stolta över våra värdefulla
kontakter med flera olika företag i kommunen.
Sponsorarbete är något som hela tiden pågår i
verksamheten. Samarbetet med Willys där vi
hämtar matsvinn 3 gånger i veckan har fortgått
under året. Vi har under det gångna året fått
sponsring från bla. Långås Potatis, Fa-Tec och
Berte Qvarn. Samarbetet med dessa företag är
ovärderligt för vår verksamhet och under året har
en sponsorgrupp bestående av medlemmar,
handledare och styrelsemedlemmar jobbat hårt för
att vårda och skapa nya relationer.
Ett stort tack till alla företag och stödmedlemmar
som har stöttat oss under året. Era bidrag
betyder väldigt mycket för vår verksamhet!
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VERKSAMHETSENKÄT

På Fontänhuset i Falkenberg genomförs
en enkät varje höst där medlemmar får
svara på frågor kring verksamheten,
dess effekter samt frågor angående
handledarna. Det har även i år ställts
kompletterande frågor om husets arbete
med Covid-19. Det har under en vecka
funnits möjlighet för alla medlemmar
att svara på enkäten genom en dator i
huset eller från en länk hemifrån. På
vår årliga enkät valde 30 medlemmar
att svara på frågorna. Detta underlag
hjälper oss att se vad vi gör bra, vad vi
ska göra mer av, men även vad vi
behöver
bli
bättre
på
inför
nästkommande år.

Ett urval av enkätens frågor
Känner du dig sedd, hörd & väntad
på Fontänhuset? - 100 % ja
Känner du dig behövd
på Fontänhuset? - 96,6 % ja
Min arbetsvana ökar i det dagliga arbetet? - 92,9 % ja
Mina sociala färdigheter ökar genom deltagande i det
dagliga arbetet? 100% ja
Handledare motiverar mig att nå mina mål tex inom
arbete och studier? - 96,2 % ja
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SIFFROR
FRÅN ÅRET
Under 2021 har 122 medlemmar deltagit i den
arbetsinriktade dagen (ta restriktioner kring Covid19 i beaktning). I snitt har medlemmar deltagit 3,15
timmar varje dag. I November månad deltog 81
unika medlemmar och i december månad 65
medlemmar.
Vi fick under året tio nya medlemmar och vid
månadsskiftet 21/22 var vi totalt 437 medlemmar.
19 stycken var på nybesök under sep-dec. Att vi
inte kunde ta emot några fysiska nybesök under
våren påverkar denna siffra.

Praktikanter
1 Socionomstudent från Lunds
universitet i 17 veckor.
1 undersköterskestudent i 4 veckor.
2 stycken från syokonsulent
utbildningen i Malmö i 2 veckor.
Studiebesök
2 tillfällen Halmstad Högskola.
2 tillfällen Sverige hälsan
Politiker representanter från partier.
Myndigheter så som VPM.
Konsument och skuldrådgivare,
Funktionsrättslots
Socialförvaltningen.
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VERKSAMHETS
PLAN 2022
Finansiering/ Ekonomi
Vi ska fortsätta att arbeta för en ekonomisk långsiktig och stabil finansiering. Bland annat
genom att arbeta med att få till ett nytt avtal med Falkenbergs kommun tex IOP. Vi ska lämna
in diverse projektansökningar, bland annat till Allmänna Arvsfonden och Postkodstiftelen.
Marknadsföring
Vi ska fortsätta sprida kunskap och en ökad medvetenhet kring vad ett Fontänhus innebär.
Anordna Sverigekonferens för alla Sveriges Fontänhus i Falkenberg i april 2022. Utöver detta
temadagar, en per termin. Samverka med berörda aktörer samt delta på brukarråd och verka
aktivt i kommunen.
Vägar ut
Fortsätta jobba med fortbildning och internutbildning i huset.
Fokus på vägen till arbete och studier för våra medlemmar. Arbeta med vårt
Arvsfondsprojektet och implementera arbetssättet i den ordinarie verksamheten.
Hälsa och Friskvård
Vi ska fortsätta arbeta med friskvård i olika former.
Sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter, kvällar och helger. Sommarfest där vi bjuder in sponsorer och andra
berörda samt sommarresa för medlemmar.
Sveriges Fontänhus Riksförbund
Vi ska ha engagera oss i riksförbundets arbete för fler Fontänhus i Sverige samt att sprida
kunskap om Fontänhus modellen.
Annat
Invigning av vår nya service-enhet. Jobba vidare med kultur/skapande verksamheten, gå på
konstutställning och prova nya tekniker.
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ERICA (25 ÅR , MEDLEM SEDAN 2019):
Erica (25 år , medlem sedan 2019):
Efter sjuårssjukskrivning och över 300 dagar på sluten psykiatrisk vårdavdelning,
har jag idag en heltidsanställning.
Utan Fontänhuset hade det aldrig gått.

- Erica Linden

Anpassningar och restriktioner
Även första delen av 2021 tvingades vi till nödvändiga
förändringar som kom att ha inverkan på hur vår verksamhet
fungerade. En del förändringar har varit av en mer konkret natur
som antal människor i en och samma lokal och större fokus på
städ och hygien i vårt dagliga arbete. Vi har erbjudit ett digitalt
forum och vistats ute i den mån det varit möjligt. Även om vi på
hösten kom igång mer normalt så har Covid-19 satt prägel på
hela verksamhetsåret. Och statistik på antalet besökare, nybesök
och nya medlemmar har påverkats.
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STYRELSEN 2021
Styrelsen Falkenbergs Fontänhus Vänner 2021

Per-Arne Thonäng (Ordförande)
Ingvar Göteson (Vice ordförande)
Erik Johansson (Kassör)
Susanne Larsson (Ledamot)
Lama Akkache (Ledamot)
Thomas Hall (Ledamot)
Dan Carlsson (Ledamot)
Wolf Zughaft (Suppleant)
Tore Holmefalk (Suppleant)
Roger Stjernkvist (Suppleant)

Birgitta Rundqvist (Medlemsrepresentant)
Ann-Marie Johansson (Medlemsrepresentant)
Adelina Malmström (Verksamhetschef)
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Vill du eller någon du känner bli medlem på ett
Fontänhus?
Falkenbergs Fontänhus 0346-71 10 71
Fontänhuset Göteborg 031-12 30 01
Stiftelsen Fontänhuset, Örebro 019-320 520
Fountain House Stockholm 08-714 01 60
Fontänhuset Malmö 040-12 00 13
Lunds Fontänhus 046-12 01 95
Fontänhuset Sköndal 0729-68 66 24
Motala Fontänhus 0793-41 56 10
Fontänhuset Nyköping 0155-26 81 40
Fontänhuset Helsingborg 042-24 50 60
Fontänhuset Båstad 0431-724 80
Fontänhuset Älmhult 0476-480 10
Fontänhuset Falun 0730-96 44 84
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STORGATAN 71, 311 74 FALKENBERG
0346 – 71 10 71
KONTAKT@FALKENBERGSFONTANHUS.SE

