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PROGRAM 
HT 2019!

PROJEKT EXA(K)T | EN VÄG FRAMÅT 

En Väg Framåt 
En väg framåt är en studieenhet på 
Lunds Fontänhus som hjälper dig, som 
studerar, att uppnå dina mål och ha en 
god psykisk hälsa under tiden. Vi 
erbjuder handledning, friskvård, 
studieplatser, studiegrupper, sociala 
aktiviteter, workshops och 
nätverksträffar. Vi har även en 
prokrastineringsgrupp. 

Lunds Fontänhus 
På Lunds Fontänhus arbetar vi enligt 
den ”arbetsinriktade dagen.” Du 
kommer hit på dina egna villkor och vi 
värdesätter just dina erfarenheter. Här 
varvas studier och arbete med samtal, 
fika, och gemensam Lunch kl. 12 (30 kr 
för medlemmar). 
Genom dagliga möten kl. 9:15 och 
13:00 alla vardagar, på andra våning, 
kan du planera en arbets- och studiedag 
tillsammans med andra! Vi har öppet 
alla vardagar!  

Projekt Exa(k)t! 
Projekt Exa(k)t är ett initiativ med fokus 
på att stödja dig med psykisk ohälsa i 
frågor som rör karriär och yrkesliv. 
Projektet erbjuder IPS-handledning, 
stöd i jobbsökande samt nätverksträffar 
med sikte på yrkeslivet. Vi fokuserar på 
individens kompetens och utbildning 
och försöker matcha mot rätt jobb inom 
Lunds kommun eller hos annan 
arbetsgivare.  

Föreningarnas Hus 
Mitt i stan har Vägar vidare (En väg framåt och 
Projekt Exa(k)t) tillgång till en lokal med 
arbets/kontorsrum. Vi delar lokalen med andra  
föreningar i Lund. Här har vi flera Pomodoropass i 
veckan, två av dem med möjlighet att köpa frukost 
för en tia.  

Det finns handledare på plats mån 9-16, tor 9-16 och 
fre 9-15. Som fontänhusmedlem har du möjlighet att 
nyttja lokalerna, det finns nyckel att låna. Även här 
har vi wifi, skrivare och lånedatorer. Vi har ett litet 
kök, där man kan förvara och värma lunch.  Vi är 
måna om lokalen och följer Föreningarnas Hus 
trivselregler.  

Lokalen ligger i gårdshuset på Kyrkogatan 19. När 
du gått in genom entrén, uppför den breda 
halvtrappan, ta till höger. Ta trappan upp (halva 
vägen), gå ut och korsa innertaket och in i nästa hus. 
Där är vi, första dörren till höger. Välkommen! 
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Lunds Fontänhus 

På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med anknytning till studier, 
arbete och psykisk hälsa. 

Nätverksträffarna är på Fontänhuset kl. 14. Vi bjuder alltid på fika!

September 
3: Kick-Off Fulltofta Naturcentrum, Hörby. Heldag med fika och lunch. Info om 
höstterminen 2019. Naturpromenad på em. Föranmälan krävs. 

10 : Grön återhämtning Mikroskogsbad (Shinrin Yoku), med Anna Espmarker och 
Lisa Collin, öppet att delta för alla medlemmar på Fontänhuset.  
Plats: Skogsträdgården St. Hans Backar. 

17: Workshop: Bullet Journal. Back to basics - hitta nya vägar att organisera din 
vardag. Med Carolina Hellrup  

24: Kompetensutveckling, ett sätt att boosta din arbetsprofil. Med Anne Schildt och 
Sebastian Ståhl 

Oktober 
1: Hjärnstark! Kunskaper och erfarenheter från studiecirkel om boken Hjärnstark. 
Om rörelsens effekter och tips för att starta. Med Zoran Alic och Matilda Espmarker 

6-13/10: Skåneveckan för psykisk hälsa, se under utåtriktade event.

15: Academic writing, med Hanna Glad, från Academic Support Centre

22: Workshop och föreläsning om stigma i arbetslivet med Daniella Bodström

29: Workshop med nätverksmaterialet Jobbcirkeln utarbetat av deltagare i Projekt
Exa(k)t. Anne Schildt och Sebastian Ståhl. 

Nätverksträffar

Spring för Livet, vad hände sedan? 
Det senaste året har inneburit en extra satsning för friskvård för Lunds Fontänhus. Vi har 
kallat den Spring för Livet. En av satsningarna har varit att utbilda handledare för att på så 
sätt få ökad tillgång till friskvård fortsättningsvis i verksamheten. För dig som är medlem 
vill vi lyfta fram att vi nu erbjuder yoga med Anne, utbildad yogalärare i Vinyasa, Hatha 
och Restorative på Raja Yoga i Lund.  Vi erbjuder även mindfulness, med Anna och Lisa, 
som deltagit i instruktörs- samt 8 veckorsprogram MBSR, genom Lev NU, i Lund.  



Lunds Fontänhus 

November 
5: Föreläsning om utbrändhet: bakomliggande orsaker och vägar vidare. Per 
Johnsson från institutionen för Psykologi, Lund 

12: Fortsättning på nätverksmaterialet Jobbcirkeln utarbetat av deltagare i Projekt
Exa(k)t- Anne och Sebastian 

19: Föreläsning om självkritik och självmedkänsla med Malin Kisro från 
Studenthälsan 

26: Finn din arbetsglädje, med Anne Schildt 

December 
3: Känsloskolan: workshop på tema oro med Anna Espmarker, Helga Asgeirsdottir 
och Jaqueline Bergendahl 

10: Julavslutning och sammanfattning kring året som gått med Vägar Vidare 

Prokrastineringsgrupp 
Föreningarnas Hus, Kyrkogatan 19 | Måndagar kl 13.15- 14.45 
.....Skjuter du ständigt upp moment i skola/jobbsök? Sitter du i sista 
minuten och försöker slutföra dina uppgifter, eller ger du helt enkelt upp? 
Vi är många som prokrastinerar. Nu finns en grupp som jobbar enligt en 
modell med forskningsstöd för att ändra uppskjutarbeteende och få saker 
gjorda. Låter det som något för dig? Varmt välkommen!      
Föranmälan krävs: anna.espmarker@lundsfontanhus.se 

Nätverksträffar
På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med anknytning till studier, arbete 
och psykisk hälsa. 

N ätverksträffarna är på Fontänhuset kl. 14. Vi bjuder alltid på fika. 



Lunds Fontänhus 

*Pomodoro: Hitta struktur och få draghjälp genom att studera eller göra annat enskilt arbete i grupp. Vi arbetar i pass
om 25 minuter och har gemensamma minipauser.
Mattegrupp: Vid intresse ta kontakt med niklas.johansson@lundsfontanhus. Om intresse finns startas en grupp.

Kl Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

9 Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte 

10 

Pomodoro* och 
frukost med 

Jaqueline och 
Anna på 

Föreningarnas 
hus 9-12 

Planeringsmöte 
Vägar vidare 
24/9, 22/10, 

14/11 (torsdag) 
17/12 

på Fontänhuset 
10-12

Pomodoro* och 
frukost med 
Helga och 

Jaqueline på 
föreningarnas 

hus 9-12 

11 

12 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13 Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte 

14 

Prokrastinerings-
grupp på 

Föreningarnas 
hus 13.15-14.45 

Nätverksträff i 
källaren, 

Fontänhuset 
14-16

Pomodoro*, med 
Peter, 

Fontänhuset 
källare 13.15-

15.30 

Pomodoro* med 
Anna 

på Föreningarnas 
hus 

13.15-16 

 Afterwork! 
14.00 i Kaféet 

15 
Kvällsöppet! 

Spela, måla, fika! 
Från 15-19 

Musikrep på 
studie-

främjandet kl. 
13-16

16 
- 

19 

Filmkväll (jämna 
veckor), caféet, 

Fontänhuset, 
16.00 

Låtskrivnings- 
workshop med 
Mariam 16.00-
18.30 

Veckokalender



Lunds Fontänhus 

Utåtriktade events 

6 september:  Hälsningsgille 
12-16, AF-borgen

21 september: Kulturnatten 
”Det här är ingen repetition, det är 
mitt liv!” Musik, livsberättelser fika 
och film på Lunds Fontänhus. 
Mattias Wellander Löfgren visar 
Sankt Lars – En stad i staden 

29 september: Skördefest i 
stadsparken kl. 10-16. Marmelad, 
chutney, kimchi m.m. från 
Fontänhusets egna odlingar  

6 oktober: Run for mental health 
Lopp, musik och utställare. 
Start kl. 14 i stadsparken! 

10 oktober: Chili con carne, 
lunchpodd och livemusik  
kl. 12-18, Lunds Fontänhus 

11 oktober: Mingel, musik och 
föreläsningar på Baravägen 1 
(Se separat program i 
”Skånveckan för psykisk hälsa”) 

12 oktober: Invigning av Fixa till! 
Kl. 11-15, Emblasg. 15 på Linero 
Det blir workshops där vi 
transformerar källsortering  
till nya föremål. Va med och låt 
kreativiteten flöda!  
Livemusik, fika och info. 

 
 

Friskvård 
MÅNDAG 
10.30 -12:00 Yoga med Anne, 
källaren, Fontänhuset 
12.30 Lunchpromenad med 
Anne, Fontänhuset  
15:30 Badminton, Viktoriastadion 
med Sebastian  

TISDAG 
9:30-12:00 Naturpromenad 
på olika platser med Lisa, från 1 
nov-31 mars. 
14:00-15:30 Gemensam träning 
på ACTIC Högevall med Johan 
(samling Högevalls reception kl 
14.00) 

ONSDAG 
11-12 Mindfulness med Anna
och Lisa, källaren, Lunds
Fontänhus

TORSDAG 
14:00-15:30 Gemensam träning 
på ACTIC Högevall med Malin 
(samling Högevalls reception kl 
14.00) 
14:00 Motionspromenad med 
Helga, ojämna veckor. Info inför 
varje gång via sms-gruppen 
15:00 Thaiboxning på Real 
fighter med Iréne (fr den 19/9 och 
framåt)   

FREDAG 
15:00 Jogging ”ur och skur” 
med Matilda 

Fler aktiviteter kommer 
efterhand. Håll utkik på 

hemsidans kalender 
efter tider m.m. Och gå 
gärna med i vår sms-

grupp!  

ÖPPEN SCEN 
En onsdagkväll i 
månaden har vi 
öppen scen i 
Fontänhusets café. 
Då kan den som vill 
äntra scenen, sjunga, 
prata, dansa, spela – 
you name it. 
Höstens datum: 
28/8, 25/9, 23/10, 
27/11 

Vill du veta mer så prata med 
Helga, Matilda, Mariam eller Pär. 

Högtider! 
Halloweenfest 1/11 kl. 17-20   

Luciafirande 13/12 kl. 14-15 

Jullunch 18/12 kl. 13-15  

Julaftonsfirande 24/12 kl. 11-14 

Nyårsfirande 31/12 kl. 10-14 

Missa inte bästa 
brunchen!  
Söndagar kl. 11-14 
på Lunds Fontänhus 



Lunds Fontänhus 

Kontakt 

En väg framåt, studieenheten: 
Anna Espmarker, studiehandledare 
anna.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5042833
Helga A ́sgeirsdóttir, studiehandledare 
helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
073-5350970

Projekt Exa(k)t:  
Anne Schildt, arbetsspecialist  
anne.schildt@lundsfontanhus.se 
076-3246503
Sebastian Ståhl, arbetsspecialist
sebastian.stahl@lundsfontanhus.se
073-5285556

Lunds Fontänhus: 
Matilda Espmarker, verksamhetshef  
matilda.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5285158

www.lundsfontanhus.se 
www.facebook.com/lundsfontanhus 
Tel. 046 120195/ info@lundsfontanhus.se 

Gym: 
Johan Malmborg Larsson  
Vid frågor om gym eller rabatterat gymkort 
på Actic 
Johan.malmborg.larsson@lundsfontanhus.se 
046-120195 (reception/cafe)

Öppettider, Lunds Fontänhus 
Fontänhuset, Kävlingev. 15 
Mån, Tis, Tors: 9 - 16 
Ons: 9 - 19  
Fre: 9 - 15  
Sön: 11 - 14 

Öppettider, Föreningarnas Hus 
Kyrkogatan 19 
Mån: 9 – 16 Anna 
Tors: 9 – 16 Anna 
Fre: 9 – 15 Helga 
Möjlighet finns att under hela veckan få 
tillgång till föreningarnas hus, kontakta en 
handledare i förhand för att låna nyckel. 

SMS Grupp 
Om du vill få löpande uppdateringar om vad vi 
gör så kontakta oss, så lägger vi till dig i aktuell 
sms-text- grupp. 

Råby räddningsinstitut 

Billig teknik 



PROGRAM 
VT 2020! 

PROJEKT EXA(K)T | EN VÄG FRAMÅT 

En Väg Framåt 
En väg framåt är en studieenhet på 
Lunds Fontänhus som hjälper dig, som 
studerar, att uppnå dina mål och ha en 
god psykisk hälsa under tiden. Vi 
erbjuder handledning, friskvård, 
studieplatser, studiegrupper, sociala 
aktiviteter, workshops och 
nätverksträffar. Vi har även en 
prokrastineringsgrupp. 

Projekt Exa(k)t! 
Projekt Exa(k)t är ett initiativ med fokus 
på att stödja dig med psykisk ohälsa i 
frågor som rör karriär och yrkesliv. 
Projektet erbjuder IPS-handledning, 
stöd i jobbsökande samt nätverksträffar 
med sikte på yrkeslivet. Vi fokuserar på 
individens kompetens och utbildning 
och försöker matcha mot rätt jobb inom 
Lunds kommun eller hos annan 
arbetsgivare. 

Lunds Fontänhus Vägar Vidare 

Lunds Fontänhus 
På Lunds Fontänhus arbetar vi enligt 
den ”arbetsinriktade dagen.” Du 
kommer hit på dina villkor och vi 
värdesätter just dina erfarenheter. Här 
varvas studier och arbete med samtal, 
fika, och gemensam lunch kl. 12 (30 kr 
för medlemmar). 

Genom dagliga möten kl. 9:15 och 13:00 
alla vardagar, på andra våningen, kan du 
planera en arbets- och studiedag 
tillsammans med andra. Vi har öppet alla 
vardagar! 

Föreningarnas Hus 
Mitt i stan har Fontänhuset ytterligare en lokal 
med kontors/studierum delat med andra 
föreningar. Här har vi flera studiegrupper i 
veckan, två av dem med möjlighet att köpa 
frukost för en tia. 

Fontänhuset finns på plats på Föreningarnas hus 
mån 9-16, tor 13-16 och fre 9-15. Som 
fontänhusmedlem har du möjlighet att nyttja 
lokalerna och låna nyckel. Även här finns wifi, 
skrivare och lånedatorer. Vi har ett litet kök, där 
lunch kan förvaras och värmas. Vi är måna om 
lokalen och följer Föreningarnas Hus 
trivselregler. 

Lokalen ligger i gårdshuset på Kyrkogatan 19. 
Gå in genom entrén, uppför den breda 
halvtrappan, ta till höger, trappan upp (halva 
vägen), gå ut och korsa innertaket och in i nästa 
hus. Där är vi, första dörren till höger. 
Välkommen! 

BILAGA 2



 

Nätverksträffar 
På nätverksträffarna arrangerar vi 
workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk 
hälsa. 
Nätverksträffarna är på Lunds Fontänhus kl. 
14 – 16, ojämna veckor.  

 
 

Mars & April 
10 mars. Att plugga med ADHD; Fallgropar och succéer. Anna Espmarker, 
handledare, Lunds Fontänhus 

24 mars. Reflektioner, redskap och förhållningssätt kring Ångest. 
Malin Lantz leg Psykolog 

7 april. Social påsklovs-aktivitet, mer info kommer i sms-gruppen 

21 April. Frågestund med försäkringskassan. Kristina Svensson, 
samverkansansvarig kommer och pratar och möjlighet finns att ställa frågor! 
Maila gärna frågor i förväg till anne.schildt@lundsfontanhus.se senast 1 april! 

Januari & Februari 
28 januari. Kickoff i källaren! Få koll på terminen med Vägar vidare, övningen 
”Livskompassen” 
 och information om terminens program. Fika och socialt häng. 

11 februari. Skriva för livet! – Studieteknik och skrivande med Elisabet Norin, 
författare och skrivpedagog 

18 februari. Visitkort workshop, stöd i att tillverka och printa visitkort. Med 
illustratören Marie Flood. 

25 februari. Utmana egna värderingar och attityder. Genom föreläsning och 
övningar utforskar vi våra egna föreställningar. Malin Lantz leg Psykolog,  



Nätverksträffar 
På nätverksträffarna arrangerar vi          
workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk 
hälsa. 
Nätverksträffarna är på Lunds Fontänhus kl. 
14 – 16, ojämna veckor.  

Prokrastineringsgrupp 
Föreningarnas Hus, Kyrkogatan 19 | Måndagar kl 13.15- 14.45 

.....Skjuter du ständigt upp moment i skola/jobbsök? Sitter du i sista minuten 
och försöker slutföra dina uppgifter, eller ger du helt enkelt upp? Vi är många 
som prokrastinerar. Nu finns en grupp som jobbar enligt en modell med 
forskningsstöd för att ändra uppskjutarbeteende och få saker gjorda. Låter det 
som något för dig? Varmt välkommen! 
Föranmälan krävs: anna.espmarker@lundsfontanhus.se 

Maj & Juni   
5 maj. Att hålla i en presentation! Tips och trix med projektledaren och 

skådespelare Magnus Nylander 

19 maj. Nonviolent Comunication. Hur kan du ha hjälp av giraffspråket i din 

studiesituation, privat och på arbetsplatsen? Undvik missförstånd och 

kommunicera så att ditt budskap går fram. Ricardo Guillén, föreläsare 

2 juni. Företagsformer och företagsutveckling kring Ship drop, F2F, B2B 

och crowdfunding. Sebastian Ståhl, handledare 

16 juni. Sommaravslutning och utvärdering i Lunds Fontänhus trädgård  



Kl        måndag       tisdag          onsdag          torsdag        fredag
8:30 Fontänhuset öppnar, möjlighet till Frukost varje vardag 

9:15 Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte 
Frukost- 

pomodoro* 
Planeringsmöte 
Vägar vidare, 

sista tisdagen i 
månaden 

10-12

Frukost - 
Pomodoro* 
Fontänhusets 

källare 
9:30-12 

Frukost-
Pomodoro* 

Föreningarnas 
hus 

Föreningarnas 
hus 

10 9-12 9-12

Yoga, 10:40-12, 
Fontänhuset 

11 

Yoga, 10:40-12, 
Fontänhuset

12 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

Lunchpromenad 
12:30 

Lunchpromenad 
12:30

13 Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte 

14 
Prokrast-

ineringsgrupp. 
Föreningarnas hus 

13.15-14.45 

Nätverks-
träff 

Fontänhuset 
14-16,
ojämna
veckor

Kvällsöppet & 
socialt häng! 
Spela, måla, 
fika, pyssla! 

15-19
Även

klubbhusmöte 
14:00, datum 
på nästa sida 

Pomodoro* 
Föreningarnas 

hus, 13-16 

Afterwork! 
14:00 i Caféet 

15 
Badminton 

15:30, Victoriastadion 
Thaiboxning 

15-16. Real fighter
Musikrep på 

studie- 
främjandet kl. 

13-16Prismagrupp 14:00 

16 
- 

19 

Filmkväll (jämna 
veckor), caféet, 
Fontänhuset, 

16:00 

Musik- 
workshop 

16.00-18.00 

Motions-
promenad med 
Helga, ojämna 

veckor, 14

Jogga i ur och 
skur, 15:00 

*Pomodoro: Välkommen till våra studiegrupper. Här kan du hitta struktur och få draghjälp genom att
studera eller arbeta enskilt i grupp. Vi arbetar i pass om 25 minuter och har gemensamma minipauser.

Veckokalender, vägar vidare 



Lunds Fontänhus 

Massor av Musik på 
Lunds Fontänhus 
Studio! Med stöd av grymma 
musiker. 10-16, måndagar, 
ojämna veckor.  

Öppen scen 16-19, första 
onsdagen i varje månad! 

Spela i band! Tisdagar och 
fredagar 13-16 
kontakt: 0702- 244822

Musikwokshop 16-18, 
onsdagar 

Sångcirkel, tisdag eftermiddag 

Missa inte bästa 
brunchen! 
Söndagar kl. 11-14. 

Afterwork med 
fika! Fredagar kl. 14

Spel, målargrupp, 
pysselgrupp, 
varma mackor… 
Onsdagar kl. 15-19 

KLUBBHUSMÖTEN! 
Var med och påverka 
Fontänhuset! kl. 14 onsdagar. 
Jan: 18/1 och 29/1 
Feb: 5/2 och 19/2 
mars: 4/3 och 18/3  
April:1/ 4 och 15/4 
Maj: 6/5 och 20/5 
Juni: 3/6 och 17/6 

Friskvård 
MÅNDAG 
10.40 -12:00 Yoga med Anne, 
källaren, Fontänhuset 12.30 
Lunchpromenad med Anne, 
Fontänhuset 
14:30 Träning på ACTIC med 
Malin (åker från 
huset 14) 
15:30 Badminton, 
Viktoriastadion med Sebastian 

TISDAG 
9:30-12:00 Naturpromenad 
på olika platser med Lisa,  
1 nov-31 mars. 
12:30 Lunchpromenad med 
Gunnar, Fontänhuset 
14:30-16:00 Träning på 
ACTIC med Johan (cykla från 
huset 14) 

ONSDAG 
10.40 -12:00 Yoga med Anne, 
källaren, Fontänhuset 

TORSDAG 
14:00 Motionspromenad 
med Helga, ojämna veckor. 
Info via sms-gruppen  
15:00 Thaiboxning på Real 
Fighter, tellusg. 15 med Iréne, 
går c.a. 14 från huset  

FREDAG 
15:00 Jogging ”ur och skur” 
med Matilda, Fontänhuset 

Events & högtider 
Kulturdejten, spel! 
Kl. 13-18 den 6/2. Datorspel,  
podd, spelmuseum, spelsamtal! 

Hälsningsgillet: 7/2 12-16, 
AF-borgen. Välkomna  
nya studenter med oss.

Alla hjärtansdag fest! 14/2 
kl. 17-20. 

Ångestloppet: 23/3, 
Stortorget kl. 14  

Påskbord: 8/4 kl. 13-15 

Årsmöte & smörgåstårta: 
Lunds Fontänhus: 22/4 kl. 17 

Valborgsfirande: 
30/4 kl. 11-14 på Fontänhuset 

Teaterföreställning, teater 
över gränserna:  26/5 kl. 14. 
Stenkrossen 

 
 

ÅTERKOMMANDE…. 
Filmklubb, månd 16-18, jämna
veckor! 

Livepodd på olika spännande 
teman, torsdagar kl. 14 

Återbruks-workshops på 
Linero, Fixa till, torsdagar 18-20: 
30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 16/4, 
7/5, 28/5 se teman på hemsidan.  

Vernissage på Galleri 
Fontan, den första onsdagen i 
månaden kl. 16-19.  

På vår kalender hittar du allt 
program: 
www.lundsfontanhus.se/kale 
nder. Mycket nya saker 
händer efterhand, för löpande 
info och påminnelser säg till 
oss så ansluter vi dig till vår 
smsgrupp. 
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Kontakt 
En väg framåt, studieenheten: 
Anna Espmarker, studiehandledare 
anna.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5042833
Helga A ́sgeirsdóttir, studiehandledare 
helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
073-5350970

Projekt Exa(k)t: 
Anne Schildt, arbetsspecialist 
anne.schildt@lundsfontanhus.se 
076-3246503
Sebastian Ståhl, arbetsspecialist
sebastian.stahl@lundsfontanhus.se
073-5285556

Lunds Fontänhus: 
Matilda Espmarker, verksamhetshef 
matilda.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5285158

www.lundsfontanhus.se 
www.facebook.com/lundsfontanhus 
Tel. 046-120195/ info@lundsfontanhus.se 

Gym: 
Johan Malmborg Larsson 
Vid frågor om gym eller rabatterat gymkort 
på Actic 
Johan.malmborg.larsson@lundsfontanhus.se 
046-120195 (reception/cafe)

Öppettider, Lunds Fontänhus 
Fontänhuset, Kävlingev. 15 
Mån, Tis, Tors: 8:30 - 16 
Ons: 8:30 - 19 
Fre: 8:30 - 15 
Sön: 11 - 14 

Öppettider, Föreningarnas Hus 
Kyrkogatan 19 
Mån: 9 – 16  
Tors: 13-16 
Fre: 9 – 15  
Möjlighet finns att under hela veckan få 
tillgång till föreningarnas hus, kontakta en 
handledare i förhand för att låna nyckel. 

SMS Grupp 
Om du vill få löpande uppdateringar om vad vi 
gör så kontakta oss, så lägger vi till dig i aktuell 
sms-text- grupp. 

Råby räddningsinstitut 

Billig teknik 
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SOMMAR PÅ LUNDS 
FONTÄNHUS 

Öppettider 
Måndag: 8:30-16 
Tisdag: 8:30-16 
Onsdag: 8:30-17 
Torsdag: 8:30-16 
Fredag: 8:30-15 
Stängt under helger 

Med närhet och distans 
Vi hoppas du får en fin och vacker 
sommar. Tänk på att vara extra 
rädd om dig själv och andra. 
Tillsammans håller vi fysisk men 
inte social distans. Vi strävar i 
sommar för att hålla öppet med 
mycket roligt, både på huset och 
online, utan att tumma på 
säkerheten.  
Hjälp oss att göra verksamheten 
trygg genom att stanna hemma om 
du är sjuk, håll två meters avstånd 
från andra på plats och tvätta 
händerna ofta. Med vårt 
sommarprogram hoppas vi kunna 
bidra till en lite bättre och gladare 
sommar för dig var du än befinner 
dig i livet. 

Håll dig informerad: 
Du kan se det mesta som händer 
i verksamhetens kalender på 
hemsidan. Genom att vara med i 
våra sms- grupper får du mer 
detaljerad info, påminnelser och 
blir lättare informerad vid 
förändringar. För bästa möjliga 
upplevelse ladda ner appen 
"supertext". Maila ditt nummer 
till info@lundsfontanhus.se eller 
prata med en handledare för att 
bli tillagd i gruppen. 

Sommarens utflykter, tisdagar 
17/6 Katrinetorp, Pär 
23/6 Vattenriket - Elsa och Anne. 
30/6 Borgeby – kanot, buss, promenad. Helga och Anna. 
7/7 Bjärred – Pär och Robert. 
14/7 Billebjer – cykel, buss, promenad. Anne och Robert. 
21/7 Hilleshög –Landskrona, Robert.  
28/7 Ystad, tåg – Sebastian. 
4/8 Björnstorp, dressincykling, buss. Lisa och Sebastian. 
11/8 Bokskogen – Torup, statarmuseum. Malmö,  tåg/buss. Lisa

Anmälningslistor för utflykter finns i caféet och kommer 
upp en vecka innan. Du kan även anmälda dig per telefon: 
046-120195.  På listan står det om vi äter ute till
självkostnadspris på 30 kr, eller om du ska ta med egen
matsäck. När egen matsäck medtas bjuder fontänhuset
på fika.

Sommarkort att låna 
 Under sommaren finns det möjlighet att låna 
sommarkort för utflykter i Skåne. Prata med någon 
handledare och bege dig ut på äventyr! Sovsäckar, pop-
up tält, yogamattor och liggunderlag finns också att låna 
på Fontänhuset. Lista för uppskrivning av lån finns i 
caféet. Tänk på att vara rädd om det vi äger tillsammans 
och lämna tillbaka det du lånar i tid. 
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REDAKTIONEN 
Vi håller öppet hela sommaren, utom v. 30-32 (den 
20/7-7/8). Då kan ni som arbetar på redaktionen 
ansluta till enhetsmötena i caféet. Varmt välkomna! 
Månd: Redaktionsmöte kl.11& poddmöte kl. 14 
Onsd: digi-inklusion-möte på webex kl. 11  
Torsd: Programmöte kl. 10 och podd kl 14.

VAD HÄNDER PÅ 
ARBETSENHETERNA? 
Varje dag händer en massa på huset, men 
detta är grundstrukturen: 

8:30 Huset öppnar 
8:50 Frukost 
9:15 Morgonmöte, följt av arbete på 
enheterna 
12 eller 12:30 Lunch  
13:00 Ettmöte, följt av arbete på enheterna 

Att vara med på mötena är ett bra sätt att få 
koll på vad som händer i huset och skapa 
struktur tillsammans med andra. Välkommen! 
Varje måndag kl. 9:30 har vi ett 
planeringsmöte för hela veckan.  

.

FIXA TILL & GRÖNA FINGRAR 
Under hela sommaren finns det möjlighet att syssla 
med såväl trädgårdsarbete som Fixa till. 

Gröna Fingrar och Fixa till den 22/6 till 2/8:
Mån: 10-12 Kolonin & 13-17 Fixa Till 
Tis: Arbete i trädgård 
Ons: 10-12 Kolonin & 13-17 Fixa Till 
Tor: Arbete på huset/trädgård 
Fre: Arbete på  huset/trädgård 

Gröna Fingrar och Fixa till den 3/8 -14/8: 
Mån: Kolonilott 
Tis: Utflykt, Björnstorp den 4/8 och Torup den 11/8 
Ons: Trädgård/huset 
Tor: Kolonilott eller på huset 

Vecka 32 & 33 är Fixa till stängt (3/8- 14/8) 

ADMINISTRATION, VÅN 2: 
På sommaren är den vanliga admin-
istrationen stängd men du som brukar 
arbeta administrativt kan ansluta till mötet 
på våning två tillsammans med exakt och 
student, alternativt hänga på arbetet på 
redaktionen. 

KÖK OCH CAFÉ: 
Vi håller öppet hela sommaren! Lunchen får 
gärna ätas ute. Arbeta med alltifrån 
matlagning till disk, reception, planering 
eller städning.  
 

Livesändning kl. 14 i trädgården, alla sommarens torsdagar utom mellan 23/7-6/8 (v. 30-32) 

Handledare i tjänst under sommaren 
V. 27 (29/6- 5/7): Anne, Anna, Helga, Raad, Johan,
Malin E, Casper, Buster, Malin & Irene; Webex
V. 28 (6/7-12/7): Anne, Raad, Johan, Pär, Casper
(tisd/torsd), Robert, Buster, Iréne; Webex
V. 29 (13/7- 18/7): Anne, Raad, Pär, Buster, Casper,
Robert
V. 30 (20/7-26/7): Sebastian, Casper, Buster, Robert.
V. 31 (27/7 - 2/8): Sebastian, Casper, Buster, Robert.
V. 32 (3/8-9/8): Sebastian, Buster, Lisa, Robert (till
onsdag), Anna (fr onsdag).
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V. 29 (13/7-19/7)
Mån: 10:30 Promenad med yoga
14:45 Badminton.
Tis: 12:30 Lunchpromenad
Ons: 10:30 Promenad med yoga

V. 30 (20/7-26/7)
Mån: 14:45 Badminton
TIs: 12:30 Lunchpromenad
Tor: 14 Motionspromenad.

V. 31 (27/7-2/8)
Mån: 14:45 Badminton
TIs: 12:30 Lunchpromenad
Tor: 14 Motionspromenad
Sön: 14:15 St hans puls på st hans   backar.
För resterande veckor, se hemsidans kalender
 

Friskvården kräver ingen föranmälan,  
bortsett från träningen på ACTIC. Kom 
precis som du är och gör hälsa lite roligare 
och lättare tillsammans med andra! 

V. 26 (22/6-29/6)
Mån: 10:30 Promenad med yoga
14:45 Badminton
12:30 Lunchpromenad
Tis: 12:30 Lunchpromenad
Ons: 10:30 Promenad med yoga

V.27 (29/6-5/7)
Mån: 10:30 Promenad med yoga
14:45 Badminton
Tis: 12:30 Lunchpromenad
Ons: 10:30 Promenad med yoga
Tor: 14 Motionspromenad

V. 28 (6/7-12/7)
Mån: 10:30 Promenad med yoga
14:45 Badminton.
Tis: 12:30 Lunchpromenad
Ons: 10:30 Promenad med yoga

Nu finns Fontänhuset även online på vår 
plattform webex, med chatt och online-
möten. Här kan du som är hemma bryta 
isolering, ge och få stöd samt strukturera 
din dag tillsammans med andra. Vill du 
bli tillagd ladda ner ”webex Teams” och 
kontakta tonysvane@gmail.com 

Schemat på webex fram till den 10/7: 
9:00 Drop i frukost  
9:15 Morgonmöte, check in 
13:00 Eftermiddagmöte, check in 
14:30 Karantänfika 

Mellan den 10/7 och den 10/8  
erbjuder vi endast strukturerar 
morgonmöte varje dag. Därefter återgår 
vi till schemat ovan. Varmt välkomna!
 

KARANTÄNEN, EN ENHET ONLINE
 

FRISKVÅRD 
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Kolonilotten ligger 
på Sliparebacken 
och kan gärna 
användas av våra 
medlemmar både 
dagar och kvällar. 
Kanske ta med 
picknick eller en bra 
bok? 

Fråga Gröna Fingrar 
om stugnyckeln. 
Häng gärna med 
oss och arbeta med 
lotten. Prata med 
Raad eller Casper 
om du inte hittar dit. 

SOCIALT PROGRAM OCH MUSIK 

Under sommaren satsar vi på musiken! Sjunga och 
spela kan man göra både utomhus och inne.  

Måndagar kl. 10-16 Musikstudio, kom och delta i 
gemensamt skapande och inspelning av ny musik! 

Onsdagar kl. 15-17 Musikworkshop på olika teman 

Tisdagar kl. 13 Sångcirkel, kolla sms-gruppen för 
uppdateringar 

Öppen scen! 
Jaaa! Onsdagen den 8/7 och 12/8 kl. 15 kör vi öppen 
scen i trädgården. Kom och läs en dikt, sjung en sång 
eller håll ett tal! Scenen är din! 

Älskade onsdagar med socialt och kreativt häng, 
15-17 på onsdagar kör vi social och kreativt häng ute
och inne. Vi pysslar, målar, musicerar, spelar spel eller
bara hänger, både ute och inne. Varmt välkomna!

Prismagruppen 
(vår HBTQA-grupp) 
Träffas de flesta måndagar kl14 
på Fontänhuset. Välkommen! 

Prismadisco!
Måndagen den den 13 
juli⋅13:30–16:00  disco och fika 
i trädgården!

Afterwork! Fredagar kl. 14.
Även under sommaren avslutar 
vi veckan med gemensam fika. 
Vi firar gärna dig som har fyllt år 
med tårta och blommor! Säg till 
på huset om du vill bli firad. 
 

KOLONILOTTEN, ÖPPEN 
FÖR ALLA MEDLEMMAR 
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V. 27, juli (29/6-5/7) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Anna) 
13:15 Prokrastinering (Anna) 
Tis: Webex pomodoro (Jacqueline) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Helga)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Helga) 
 
V. 28, juli (6/7-5/7) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Anna)  
13:15 Prokrastinering (Anna)  
Tis: Webex pomodoro (Jacqueline) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Helga)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Helga) 
 
V. 29, juli (13/7-19/7) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Robert) 
13:15 Prokrastinering (Robert) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Robert)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Robert) 
 
V. 30, juli (20/7-2/8) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Robert) 
13:15 Prokrastinering (Robert) 
Tisd: 9:30-12 Webex-pomodoro, 
 (Jacqueline)  
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Robert)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Robert) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. 31, augusti (27/7-2/8) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Robert) 
13:15 Prokrastinering (Robert) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Robert)  
Fre: Pomodoro 9:30-12 (Robert) 
 

V. 32, augusti (3/8-9/8) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Robert) 
13:15 Prokrastinering (Robert) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Anna)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Anna) 
 
V. 33, augusti (10/8 -16/8) 
Mån: 9-12 Pomodoro (Anna) 
13:15 Prokrastinering (Anna) 
Tor: Pomodoro 9:30-12 (Anna)  
Fre: Pomodoro 9:30-12(Helga) 
 

Studieplatser & pomodoro   
Studera eller sök jobb på Lunds 
Fontänhus. Här finns datorer, 
både stationära och laptops (som 
du kan fråga efter) samt skrivare. 
Vi anordnar flera Pomodoros på 
Fontänhuset, oftast på vån 2.  
En möjlighet för dig att plugga, 
eller arbeta administrativt ihop 
med andra! Passen indelas enligt 
pomodoro-modellen i 25 
minuters pass med 5 min pauser 
emellan.  
Du kan i anslutning till studier eller 
arbetssökande även köpa frukost 
och lunch på huset för en billig 
peng. Alla studiegrupper sker 
även via vår onlineplattform 
webex. Vill du bli tillagd, kontakta 
tonysvane@gmail.com 
 
Prokrastineringsgrupp 
Lunds Fontänhus källare|  
Måndagar kl 13.15- 14.45 
Skjuter du ständigt upp moment i 
skola, jobbsök eller andra delar av 
livet? Vi är många som 
prokrastinerar och på huset finns 
en grupp som jobbar enligt en 
forskningsunderstödd modell  
för att ändra uppskjutarbeteende. 
Låter det sm något för dig? 
Föranmälan till:  
robert.bohlin@lundsfontanhus.se  

Individuellt stöd och handledning  
Under sommaren kan du boka in handledningar eller komma på drop- in 
rörande studier och arbete med någon av Anna, Anne, Sebastian, Helga, 
Robert eller Matilda. Ni ser hur handledarna arbetar på föregående sida.  
Anna 0735-042833 / anna.espmarker@lundsfontanhus.se  
Helga 0735-350970 / helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
Anne 0763-246503 / anne.schildt@lundsfontanhus.se 
Sebastian 073-5285556 /  sebastian.stahl @ lundsfontanhus.se   
Robert  046-120195, 0793-407866 
robert.bohlin@lundsfontanhus.se 
 
 

STÖD I STUDIER OCH ARBETE, EN VÄG FRAMÅT OCH EXA(K)T 
 



Mentorskapsprogram 
och kunskapsutbyte
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Grundidé

Mentorskapsprogram
Lunds Fontänhus driver projekt Exa(k)t, ett projekt som riktar sig till personer 
med psykisk ohälsa som vill etablera sig på arbetsmarknaden. 
Via Fontänhusets arbetsspecialister erbjuds ett långsiktigt stöd för att individen 
skall kunna finna, få och behålla arbete. I projektet återfinns många personer 
som har mycket kompetens och god utbildning men som kanske har bristande 
nätverk och gärna skulle lära känna erfarna personer inom samma bransch. Här 
skulle vi vilja möjliggöra ett mentorskaps-program, där medlemmar ur Lunds 
Rotaryklubbar (som ju är klassiska yrkesnätverk) matchas mot medlemmar från 
Lunds Fontänhus för att möjliggöra nya nätverk, meningsfulla relationer och ett 
erfarenhetsutbyte.
Representanter från Lunds Fontänhus kan i detta utbyte också komma ut till din 
Rotaryklubb för att presentera både Fontänhuset och mentorskaps-
programmet. Här ges chanser att ställa frågor eller vara med och utveckla 
projektidén. 

Kunskapsutbyte
Återkommande anordnar Lunds Fontänhus nätverksträffar med syftet att stärka 
individen i frågor som rör hälsa, studie- och yrkesliv. Kanske kan du som 
Rotarymedlem föreläsa på områden som rör olika aspekter inom yrkeslivet eller 
hälso-området? Det kan handla om alltifrån ”stresshantering” till 
”arbetsgivarperspektiv vid rekrytering” eller ”våga tala-kurser”.  Här ser vi att 
det finns otroligt mycket olika typer av kompetens inom Lunds Rotaryklubbar 
och en fin möjlighet att dela den vidare via Nätverksträffarna på Fontänhuset. 
Lunds Fontänhus med dess medlemmar kan i sin tur föreläsa på Lunds 
Rotaryklubbar på teman som rör psykisk ohälsa, suicidprevention eller 
återhämtning. Vi kan också erbjuda och skräddarsy utbildningsmaterial riktat 
till arbetsgivare med olika utbildningsblock rörande alltifrån psykisk ohälsa i 
arbetslivet till handledarutbildningar. 



Ramar för mentorskapet
Ett mentorskap kan innebära lite olika typer av arbetsuppgifter, detta 
beroende på var individen befinner sig i för situation. Det kan t.ex. 
innefatta något av följande:

ü vara ett bollplank för individen i en ny yrkesroll
ü ge tips och stöd i tankar kring karriär eller yrkesval
ü bistå med råd, erfarenhet och stöd
ü ge stöd och finna och utvidga yrkesnätverk
ü Omfattar vanligen 1-3 timmar i månaden

I varje mentors-relation kan parterna själva komma överens om hur 
samarbetet ska läggas upp utifrån de önskemål och möjligheter som finns. 

Matchning
För att kunna matcha individer som har liknande intressen eller 
yrkesområden så vill vi gärna att du som är intresserad av att bli mentor 
eller få en mentor svarar på följande frågor. Vi hör sedan av oss till dig 
inför ett första möte. Vid första mötet så kan även handledaren från 
Fontänhuset vara med om så önskas. 

För dig som funderar på att bli mentor: 
Berätta lite kort om dig själv och ditt nuvarande eller tidigare 
yrkesområde?
På vilket sätt tänker du att du vill och kan bidra till någon av deltagarna i 
Exa(k)t?
För dig som är intresserad av att få en mentor:
Berätta lite kort om dig själv och ditt nuvarande eller tilltänkta 
yrkesområde?

Vad ser du att du skulle du vilja ha för typ av stöd från en mentor?

Maila svaren tillsammans med ditt namn och 
telefonnummer till sebastian.stahl@lundsfontanhus.se



Besök oss: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund
Nå oss: 046-120195 info@lundsfontanhus.se
Följ oss på facebook eller hemsida: www.lundsfontanhus.se 



Joakim Stierna 

joakim.stierna@skd.se 

PREMIUM	

Inger Tolsved Söderkvist (L), föreningsrepresentanterna Matilda Espmarker, Lo 
Nordahl och Viktoria Nordén samt Göran Wallén (M) samlades på torsdagen för att 
presentera nyheten om Magleskolans förvandling. Fotograf: Joakim Stierna 
Föreningarna är samlade under paraplyorganisationen Föreningarnas hus. 

– Vi är jätteglad för att kunna presentera denna samlokaliseringen. Jag är stolt
och glad för det arbete som föreningarna utför. Nu skapar vi en effektivitet som
ger ännu högre kvalitet, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i
servicenämnden.

Många föreningar är trångbodda idag, framför allt Fontänhuset som finns i en 
villa på Kävlingevägen. 

– Vi är superglada över att kunna flytta in i Magleskolan. Våra lokaler är
alldeles för små i dag. Under hösten har vi varit 72 personer per dag. De här
nya lokalerna är också bättre anpassade för oss, säger Matilda Espmarker,
verksamhetsledare.

Fontänhuset arbetar med personer med psykisk ohälsa. De drabbade lotsas 
först tillbaka till en social gemenskap och de får meningsfulla aktiviteter. 
Många av dessa personer har tidigare suttit isolerade i sina lägenheter. Nästa 
steg är att hjälpa dem tillbaka till arbetsliv eller studier och att de ska bli 
självförsörjande, uppger Göran Wallén, socialnämndens ordförande. 
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– Jag har följt Fontänhuset sedan det startade 2011. Sedan dess har
utvecklingen varit enorm. Det är 300-400 personer som varje år passerar
genom verksamheten, säger han.

Magleskolan har tre plan. På det översta finns redan verksamheten Unga 
vuxna, ett samarbete mellan kommunen och regionen. Fontänhuset ska 
mestadels husera på plan ett, där det byggs storkök, restaurang, musikstudio, 
redaktion för tidningen samt lokaler för administration och aktiviteter som 
gröna fingrar. 

På plan två blir det lokaler mer anpassade för studieverksamhet och 
konferensrum. Här ska både Fontänhuset och andra föreningar kunna ha 
aktiviteter. 

– Vi ska använda huset alla dagar och kvällar. Fontänhuset har mestadels sin
verksamhet dagtid och Föreningarnas hus kvällar och helger. Vi ser därmed
stora synergieffekter, säger Inger Tolsved Söderkvist.



Med ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättningar kommer möjligheterna för framgångsrik rekrytering 
och mångfald på arbetsplatsen att öka.

OLIKHETER SKAPAR MÖJLIGHETER 
För att stärka arbetsgivare i mötet med personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuder vi valbara 
utbildningsblock med fokus på fakta, bemötande, icke-diskriminerande rekrytering
och värderingsfrågor.

HUR GENOMFÖRS UTBILDNINGARNA? 
Utbildningarna genomförs som seminarier/workshops och planeras i samverkan med arbetsgivaren.

HUR MYCKET TID GÅR ÅT? 
Seminarierna förläggs i anslutning till arbetsplatsens övriga möten t ex arbetsplatsträffar och omfattar 
2-3 timmar men kan utifrån önskemål anpassas efter verksamhetens förutsättningar.

Utbildningarna är kostnadsfria.

KONTAKT: 
Malin Lantz, arbetspsykolog, malin.lantz@arbetsformedlingen.se
Maria Athlöf, arbetsterapeut och sjukgymnast, maria.athlof@arbetsformedlingen.se 

INKLUDERINGSPROJEKTET

Kompetensutveckling  
kring psykisk funktionsnedsättning
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VALBARA UTBILDNINGSBLOCK 

1. Att utmana egna värderingar och attityder.  Diskussioner och gruppövningar.
Egna värderingar och attityder påverkar hur man bemöter människor i sin omgivning. Varifrån får
vi våra föreställningar? Vilka värderingar och normer finns på din arbetsplats? Du får möjlighet att
samtala och diskutera med dina kollegor kring dessa frågor och också utmana dina egna värde-
ringar.

2. Hur får vi en kompetensbaserad, inkluderande och icke-diskriminerande rekryteringsprocess?
Att hitta den bästa för jobbet är målet för all rekrytering. Men många gånger missar man bra
sökanden för att de gallras ut för tidigt i processen. Det sker nästan alltid omedvetet. Under semi-
nariet blandas föreläsningspass med övningar och gemensamma diskussioner med koppling till
jämställdhet och mångfald i arbetslivet/rekrytering.

3. Så skapar vi en psykiskt hållbar arbetsplats.
Psykisk ohälsa är en växande orsak till sjukskrivning. Trots att det är så vanligt är ämnet fortfa-
rande i hög grad tabubelagt. Hur kan man våga prata om psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Hur
upptäcks tidiga tecken? Hur motverkas negativ stress? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och
välbefinnande? Hur kan arbetskamrater och chefer stötta en person som mår dåligt?

4. Kunskap om psykiska funktionsnedsättningar.
Vilka är de vanligast förekommande diagnoserna? Vad innebär diagnosen? Vilka är symptomen?
Är det något särskilt jag kan behöva tänka på som kollega/chef? Hur är det att arbeta när man har
en psykisk funktionsnedsättning?

5. ADHD i arbetslivet – möjligheter och utmaningar.
En föreläsning som ger dig grundläggande information om ADHD hos vuxna och konkreta tips för
att kunna förstå och hantera utmaningar och möjligheter som ADHD i arbetslivet för med sig.

6. Anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Vad kan behövas och varför?
Många personer med psykisk ohälsa kan eller skulle kunna arbeta med hjälp av anpassningar.
Dessa anpassningar kan vara allt från små och till synes självklara till större förändringar i arbets-
miljön. En anpassning görs utifrån individens speciella behov, men kan också innebära förbätt-
ringar och tankeställare till övriga i personalgruppen.

7. Handledarutbildning
En förberedande kurs för dig som ska bli handledare för en person med psykisk funktionsnedsätt-
ning. Kursen belyser vikten av en god introduktion, konsten att ge feedback, att god kommunika-
tion är A och O, att våga fråga och våga testa och anpassning av arbetssituationen.

8. Ta del av goda exempel. Så här tänkte och gjorde vi när vi anställde en person med psykisk funk-
tionsnedsättning.
Vad skapar framgång? Vad fungerar mindre bra? Vad behöver man generellt ta hänsyn till och vad
är individuellt? Chefens roll och vikten av rak och tydlig kommunikation samt betydelsen av att
vara en del av arbetslaget kommer också att belysas.

9. Personer med egen erfarenhet av att leva med en psykisk funktionsnedsättning berättar.
Du får ta del av en personlig berättelse om hur det är att leva med en psykisk sjukdom och hur
man tar sig framåt till ett bra liv. Genom Riksförbundet (H)järnkoll har många personer med egen
erfarenhet av psykisk sjukdom utbildats till attitydambassadörer. Attitydambassadörerna och/el-
ler andra personer med egen erfarenheter delar med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor.



TERMINSPROGRAM 
SEP- NOV, 2020 

PROJEKT EXA(K)T | EN VÄG FRAMÅT 

En Väg Framåt 
En väg framåt är en studieenhet på 
Lunds Fontänhus som hjälper dig, som 
studerar, att uppnå dina mål och ha en 
god psykisk hälsa under tiden. Vi 
erbjuder handledning, studieplatser, 
studiegrupper, sociala aktiviteter, 
workshops, nätverksträffar och 
friskvård. Vi har även en 
prokrastineringsgrupp för dig som 
behöver stöd att sluta skjuta upp 
viktiga uppgifter.

IPS-enhet, Exa(k)t! 
Exa(k)t är ett initiativ med fokus på att 
stödja dig med psykisk ohälsa i frågor 
som rör karriär och yrkesliv. Vi 
erbjuder handledning kring att få, finna 
och behålla arbete, stöd i jobbsökande
samt nätverksträffar med sikte på 
yrkeslivet. Vi fokuserar på individens 
kompetens och utbildning och försöker 
matcha mot rätt jobb. IPS står för 
individanpassat stöd till arbete.

Lunds Fontänhus Vägar Vidare 

Lunds Fontänhus 
På Lunds Fontänhus arbetar vi enligt 
den ”arbetsinriktade dagen.” Du 
kommer hit på dina villkor och vi 
värdesätter just dina erfarenheter. Här 
varvas studier och arbete med samtal, 
fika, och gemensam lunch kl. 12 (30 kr 
för medlemmar). 
Genom dagliga möten kl. 9:15 och 
13:00 alla vardagar, på andra våning, 
kan du planera en arbets- och studiedag 
tillsammans med andra! Vi har öppet 
alla vardagar! 

Föreningarnas Hus 
Mitt i stan har Fontänhuset ytterligare en lokal 
med kontors/studierum delat med andra 
föreningar på Kyrkogatan 19. Här har vi flera
studiegrupper i veckan. Gå in genom entrén, 
uppför den breda halvtrappan, ta till höger, 
trappan upp (halva vägen), gå ut och korsa 
innertaket och in i nästa hus. Där är vi, första 
dörren till höger. Välkommen!  
Som fontänhusmedlem har du möjlighet att nyttja 
lokalerna och låna nyckel. Även här finns wifi, 
skrivare och lånedatorer. Vi har ett litet kök, där 
lunch kan förvaras och värmas. Vi är måna om 
lokalen och följer Föreningarnas Hus trivselregler.

Fontänhuset finns på plats på Föreningarnas hus 
mån 9-16 och fre 9-12 fram till den 20/11 
därefter kommer vi påbörja föreningarnas hus 
flytt till Magle Stora kyrkogata 5. Nytt schema 
för studiegrupperna från den 20/11 och framåt 
hittar ni på hemsidans kalender, med tid och 
plats. 
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På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk hälsa. Nätverksträffarna 
är på Lunds Fontänhus samt webex  kl. 14 – 16. Det finns ett 
begränsat antal platser ”på plats” p.g.a. Corona-viruset men det går även att delta via webex.   
Vill du bli tillagd i vårt online system där vi har många grupper kontakta info@lundsfontanhus.se. 
Anmälan till nätverksträff om du vill vara med på plats sker via sms till den handledaren som står på 
träffen (telefonnummer finns på sista sidan av häftet). 

September & Oktober 
   8:e september. Kickoff 13-16! Presentation av höstens program, fika m.m.

 
 15:e september. Påläst! Effektiva verktyg för akademisk läsning. Lunds 
Universitets skrivarverkstaden: Språkpedagog Maria Källqvist.  

22: september. Påläst! Effektiva verktyg för akademisk läsning. Workshop och 
uppföljning med Anna Espmarker och Helga Ásgeirsdóttir, socionomer och 

studiehandledare. 
  29:e september. Ny på jobbet! Vi samtalar, delar erfarenheter kring 

beprövade strategier och lär av varandra. Sebastian Ståhl, Arbetsspecialist.  

6-11:e oktober. Psykiatriveckan. Gå gärna på föreläsningar utifrån Skåneveckan för 
psykisk ohälsas program.

13.e oktober. Dags att söka utbildning! Steg för steg med Anna Espmarker 
och Helga Ásgeirsdóttir, socionomer och studiehandledare.

20:e oktober. Reaktioner, redskap och förhållningssätt 
kring Ångest. Arbetspsykolog, Malin Lantz. (Sebastian S) 
27:e oktober. Reaktioner, redskap och förhållningssätt kring Ångest, uppföljning. 
Arbetspsykolog, Malin Lantz. (Sebastian S)   

NÄTVERKSTRÄFFAR, VÄGAR VIDARE 



På nätverksträffarna arrangerar vi 

På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk hälsa. Nätverksträffarna 
är på Lunds Fontänhus samt webex  kl. 14 – 16.  

November & December 
3:e november. Hitta din rytm. Planera för hållbara rutiner i din vardag. Anna Espmarker 
socionom och studiehandledare samt Sebastian Ståhl, Arbetsspecialist.  

10:e november. Hitta din rytm, workshop och diskussion. Uppföljning av föregående 
veckas tema med Anna Espmarker socionom och studiehandledare samt Sebastian 
Ståhl, Arbetsspecialist.  

17:e november. Konfliktlösning med Non Violent Communication- som metod. 
Med Ricardo Guillén, handledare. Non Violent Communication. (Helga)  

24:e november. Non Violent Communication- Uppföljning. (Helga) 

1:a december. Jobbrelaterat – säkerhet, arbete och psykisk ohälsa. Med Anne Schildt, 
jurist.  

8:e december. Avslutning och utvärdering samt planering och idéer inför nästa termin.  

nätverksträffar   , Vägar vidare    



Kl Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
8:30 Fontänhuset öppnar, möjlighet till Frukost varje vardag 

9:15 Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte 

Pomodoro 
Föreningarnas 

hus & 
Webex- 

Pomodoro 

Webex- 
Pomodoro 

9.30 -12 

Pomodoro 
Fontänhuset 

vån 2 & 
Webex- 

Pomodoro 
9.30 -12 

Pomodoro 
Föreningarns 

hus & 
Webex- 

9.30 -12 
Planeringsmöte 
En väg framåt, 
sista tisdagen i 

Pomodoro 
9.30 -12 

10 månaden 

Även…Studio, hela 
10-12

måndagen med 
grymma musiker,

10-16

11 

12 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13:15 Lunch- 12:45 Lunch- 
promenad 

13:15 Lunch- 
promenad 

12: 30 Lunch- 
promenad promenad 

13 Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte 

14 

15 

Prokrast- 
ineringsgrupp 
Föreningarnas hus 

13.15-14.45 

Nätverks- 
träff 

Olika teman, 
varje vecka! 

14-16

Klubbhusmöte 
14:00 

Afterwork & 
födelsedags- 
firande 14:00

 i Caféet 

Badminton 
15:30 på 

Victoriastadion 

Kvällsöppet 
Spelgrupp, 

pysselgrupp & 
fika 

15-17

Thaiboxning 
15-16 på Real fighter 

Tellusg. 15 med
Buster, går c.a. 14 

från huset 

Jogga i ur & 

skur, 15:00 

16 Prismagrupp, 
hbtqa+ 15:00 

Musik- 
workshop 

Yoga 16:15 15 - 17 

Veckokalender, vägar vidare 



VÅRA STUDIEGRUPPER À LA POMODORO 
Pomodoro är namnet på och metoden i våra 
studiegrupper. I våra grupper (se röda delarna av 
schemat), hittar du struktur och får draghjälp genom 
att studera eller arbeta enskilt i  grupp.  

Konceptet innebär att arbeta fokuserat på en uppgift 
du bestämmer dig för i 25 minuter, sedan tar vi en 
gemensam paus 5 minuter för att därefter upprepa. 
Varje period av fokuserat arbete kallas för 
en pomodoro, dvs. det italienska ordet för tomat efter 
den tomatformade äggklockan som använde på 1980-
talet metoden utvecklades. 

Efter fyra pomodoros bör du ta en längre paus på 
minst 15–30 minuter innan du återgår till arbetet igen. 

Varmt välkomna! 

ProkrastineringsGRUPP 
Föreningarnas Hus, 
Kyrkogatan 19 |  
Måndagar kl 13.15- 14.45 

.....Skjuter du ständigt upp 
moment i skola/jobbsök? 
Sitter du i sista minuten och 
försöker slutföra dina 
uppgifter, eller ger du helt 
enkelt upp? Vi är många som 
prokrastinerar. Nu finns en 
grupp som jobbar enligt en 
modell med forskningsstöd 
för att ändra 
uppskjutarbeteende och få 
saker gjorda. Låter det som 
något för dig? Varmt 
välkommen! Vi finns även 
som grupp parallellt på 
WEBEX. 
Föranmälan krävs: 
anna.espmarker@lundsfonta
nhus.se 

Lunds Fontänhus 

Grupper, Vägar vidare  

Om du pluggar eller söker arbete behöver du också en goa pauser för att må bra. På 
Fontänhuset har du möjlighet att bryta av studierna med alltifrån friskvård till 
musik! I schemat här bredvid hittar du flera av våra aktiviteter. Men under hösten 
händer mycket annat också! På vår hemsida hittar du all info i vår kalender:  
www.lundsfontanhus.se/kalender. Eller ännu bättre… bli tillagd i en av våra 
smsgrupper så får du regelbundna uppdateringar. Bara kontakta någon av våra

handledare eller maila info@lund sfontanhus.se.   



Lunds Fontänhus 

SEPTEMBER 
Sön 6/9: St hans puls. 
Sön 13/9 Brunch 
Sön 20/9 Brunch  
Lör 26/9 Skördefest 
på Lunds Fontänhus kl. 
10-16; musik & scen,
försäljning, skördesoppa
Sön 27/9 Skördemarknad
på Lunds Fontänhus med
bordsförsäljning kl. 10-16
 

OKTOBER 
Sön 4/10: Run for Mental 
Health Startskott kl.13 i 
Statsparken eller digitalt! 
Sön 11/10 Brunch 
Sön 18/10 Brunch 
Sön 25/10: Brunch  

NOVEMBER 
Sön 1/11: St hans puls! 
Sön 8/11 Brunch 
Sön 15/11 Brunch

Sön 22/11 Brunch 
Sön 29/11 Brunch 

DECEMBER 
Sön 6/12: St hans puls! 
Fre 11/12 kl. 14 
Luciafirande
Sön 13/12 Lusse-brunch 
Tor 24/12: Julfirande  
Tor 31/12: Nyårsfest 

 

 

 
 

HELGPROGRAM  PÅ FONTÄNHUSET 

När det är 
söndagsbrunch är 
det kl. 11-14 som 
gäller. Välkomna! 

St hans puls!
Förgyll din söndag med 
en pulshöjande 
promenad på St hans 
backar! Vi ses först på 
huset och fixar fika 
som vi  tar med. Vi gör 
detta vid 13:00 och går 
sedan till St Hans 
backar. Vill du så möts 
vi där direkt kl. 14:15 
nere vid bäcken. 
Promenaden är ett 
arrangemang 
tillsammans med 
Libra. Välkomna! 
 

ÅTERKOMMANDE….
Livesänd podd! Varje torsdag kl. 14. 
---------------------------------------- 
Klubbhusmöten Var med och 
påverka Fontänhuset! kl. 14 
onsdagar tar vi beslut som rör 
hela huset!  
Sep: 2/9, 16/9 och 30/9 
Okt: 14/10 och 28/10 
Nov: 11/11 och 25/11 
Dec: 9/12  
------------------------------------- 
Prismagrupp Välkommen på stöd 
och samtal kring HBTQA+ fältet. 
Måndagar 15.  
------------------------------------- 
HÄNG MED OSS UT! Möjlighet till 
vandring och mat ute i naturen 
första torsdagen i varje månad, 
start i nov. kl. 10-14. Ett 
samarbete mellan Fontänhuset, 
Leader Lundaland och 
Friluftsfrämjandet.  
------------------------------------------- 
FIXA TILL, PÅ LINERO 1-2 eftermiddag i 
veckan! Häng med oss och laga, 
måla och sy på Linero torg. Se 
vår hemsida för tider.  

ANMÄLAN… Vid alla större sociala events finns
anmälningslistor på Fontänhuset. Kring våra större 
arrangemang behöver vi vara många som hjälps åt! Även 
här finns det listor att skriva upp sig på. Angående våra 
firanden i december så återkommer vi med plats m.m. 
utifrån gällande Covid- läge.  



 

Från årsskiftet flyttar Lunds Fontänhus till nya centrala och större 
lokaler på Magle stora kyrkogata 5! Var gärna med i processen som 
gäller såväl flytt som inredning av det nya Fontänhuset. Här kommer 
det finnas mer plats för Vägar vidare med såväl samtals- som 
studierum. Här kommer det även finnas andra fantastiska resurser som 
storkök, danslokal, studio och trädgård.  

Från den 20 november kommer vi ut med veckovis info på 
hemsidans kalender och i smsgruperna rörande tid och plats för 
eventuella studiegrupper. Gissningsvis blir det några veckors uppehåll 
i december/januari. Detta program gäller alltså bara fram till 20 nov 
2020 därefter hänvisar till vår hemsida och smsgrupperna.  

 
 

Tvätta händerna ofta och noga 

Hosta och nys i armvecket 

Håll två meters avstånd till andra 

Stanna hemma om du är minsta sjuk och testa dig gärna. 

Vi hjälps alla åt att städa och vädra för en god arbetsmiljö 

Respektera antals-begränsningarna som står angivna i varje rum 

Via webex Teams kan vi träffas online också! 
Här finns både möten, studiegrupper  
och mycket annat. Ladda ner webex teams  
och kontakta info@lundsfontanhus.se  
så lägger vi till dig. 

Behöver du hjälp? Om du är sjuk och har 
svårt att på egen hand t.ex. handla.  
Tveka inte att kontakta Fontänhuset!  

nytt fontänhus 2021! Viktig info! 

visa omsorg och ansvar med tanke på covid -19 

Lunds Fontänhus 



Lunds Fontänhus 

 
En väg framåt, studieenheten
Anna Espmarker, studiehandledare 
anna.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5042833

Helga A ́sgeirsdóttir, studiehandledare 
helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
073-5350970

Projekt Exa(k)t 
Sebastian Ståhl, arbetsspecialist 
sebastian.stahl@lundsfontanhus.se 
073-5285556

Anne Schildt, arbetsspecialist 
anne.schildt@lundsfontanhus.se 
0763-246503  

Lunds Fontänhus
Matilda Espmarker, verksamhetshef 
matilda.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5285158

www.lundsfontanhus.se 
www.facebook.com/lundsfontanhus 
Tel. 046 120195/ info@lundsfontanhus.se 

Gym
Johan Malmborg Larsson 
Vid frågor om gym eller rabatterat gymkort 
på Actic 
Johan.malmborg.larsson@lundsfontanhus.se 
046-120195 (reception/cafe)

Öppettider, Lunds Fontänhus 
Fontänhuset, Kävlingev. 15 
Mån, Tis, Tors: 9 - 16 
Ons: 9 - 17 
Fre: 9 - 15 
Sön: 11 – 14 (se kalendarium) 

Öppettider, Föreningarnas Hus 
Kyrkogatan 19, fram till 20 okt
Mån: 9 – 16 Anna 
Fre: 9 – 12 Helga 
Möjlighet finns att under hela veckan 
få tillgång till föreningarnas hus, 
kontakta en handledare i förhand för 
att låna nyckel. 

Råby räddningsinstitut 

Billig teknik 

KONTAKT OCH ÖPPETTIDER



Projektår Antal 
deltagare 
som fått 
stöd att få, 
fina eller 
behålla 
arbete 

Antal nya Antal ute i 
jobb, 
studier, 
praktik 
eller 
arbetsträni
ng under 
året 

Antal som gått 
ut i jobb, efter 
en period av 
sjukskrivning 
eller 
arbetslöshet

I pågående 
anställning  
sedan 
tidigare 
(med stöd 
av 
projektet) 

Summa 
ytterligare 
anställningar 
under året 
(någon i 
kolumen E eller 
F som bytt eller 
fått förlängd 
tjänst) 

Antal i 
studier, 
parallelt 
eller som 
primär 
syssla

Varav 
påbörjat 
studier 
under året 

Tagit 
examen 

1 60 60 75% 32 10 Fler än 7 5 2
2 91 48 77% 42 15 31 23 9 7
3 111 44 81% 49 24 56 30 14 1

Ett projekt i sammarbete med:  

PROJEKT EXA(K)T, SAMLAD STATISTIK, aug 2017-juli 2020                                 bilaga 8

Kommentar, antal deltagare: Totalt 
antal deltagare under projekttiden; 
152, varav 75-81% årligen varit ute i 
någon form av sysselsättning på 
arbetsmarknaden. Handledarna i 
projektet har utöver ordinarie uppdrag 
även årligen stöttat ett stort antal 
andra medlemmar i yrkesrelaterade 
frågor, utforskande samtal och 
myndighets-kontakter av olika slag.  



KÖNÅLDER Påbörjade 
anställning 

inom 
kommunen

Anställningsform Antal 
tjänster 

Nuläge? Förvaltning Inblandnin
g av HR - 
centralt 

(IKA)

m +60 2019 tidsbegr lönes 2 Har pågående tjänst inom kommunen Vård och omsorg Nej 1 1 1
m 30-59 2018 timmar 2 Gick vidare till studier Skolförv. Nej 
m +60 2019 tidsbegränsad 1 Gick vidare i studier Stadsförvaltningen Nej 1 1

k 30-59 2019 timmar 1
Gick vidare till studier och dessförinnan 3 
tjänster inom region och en nu Vård och omsorg Nej 1 1

m 30-59 2017 tidsbegr med lönes 3 Fast tjänst inom kommunen, inget stöd längre 
Serviceförvaltningen/ 
Tekniskaförvaltningen

ja, med inte 
längre, har 
fast tjänst 1 1 1

k 30-59 2019 tidsbegr med lönes 2
Återkommande säsongsarbete och 
förtroendeuppdrag (ej i år pågrund av Covid) Stadsförvaltning Nej

m 30-59 2018 tidsbegr 4 Pågående tjänst, bemanning 
Skolförvaltning /vård 
och omsorg

Ja, vid första 
tjänsten 1 1 1

m 30-59 2018 vikarie 3
Tidigare tjänst, gick vidare till studier, nu 
pågående praktik inom kommunen

Skolförvaltningen / 
vård och omsorg Nej 1 1 2

m 30-59 2018,2019,2020 vikarie 3
Gick vidare till andra jobb i andra kommuner, 
även två tjänster utanför kommunen. Skolförvaltningen Nej

k 30-59 2018 Tidsbegränsad 3
Pågående tjänst inom kommunen inom 
serviceförv. Dessförinnan skolförvalningen

Skolförvaltning
Serviceförvaltningen

Ja, vid första 
tjänsten 1 1

m 30-59 2018 tillsvidare 1 Tog examen fick fast tjänst, inget stöd längre vård och omsorg Nej 1
m 30-59 2018 vikariat 2 Hade vik, avslutad VT 2019 Skolförvaltningen Ja 
k 30-59 2018 vikariat 2 Två tjänster inom kommunen. I dag studier Central funktion ja 1 1
k 30-59 2018 fast tjänst 1 Fast pågeånde tjänst, stöd vid behov Central funktion ja, inititalt 1

k 30-59 2018 tidsbeg. Lönes 3
Avslut 2020

Central funktion Ja 1 1
m 30-59 2018,2019,2020 tidsbeg. Lönes 4 Pågående anställning Vård och omsorg Ja 1 1 1
m 30-59 2018 etableringsjobb 1 Har nytt jobb Skolförvaltningen Ja

k 18-29 2019,2020 tidsbegr 2
Pågående förtroendeuppdrag, tidigare tjänst 
men sa upp sig. 

Tekniska/  
vård och omsorg Nej 1 1 1

m 30-59 2019 timmar 1 Gick vidare till studier Social psykiatrin Nej 1
k 30-59 2019 vikariat 1 Gick vidare till arbete inom privat sektor vård och omsorg Nej 1
k 30-59 2018,2019,2020 timmar 1 Förtroendeuppdrag pågående inom kommunen Socialnämnden Nej 1
k 18-29 2019 timmar 1 Anställning avslutad. Socialpsykiatrin Nej
m 18-29 2018,2019,2020 tidsbeg med lönes 5 Studier, jobbar deltid Kultur och fritid Ja 1 2 3
k 30-59 Tidigare fast tjänst 1 Sjukskriven med fast tjänst i botten inom Skolförvaltning Nej

Summa 50 17 8 15

Summering Antal
Totalt summa anställningstillfällen 50
Antal individer under projektet 24

Antal individer med lönebidrag (totalt) 6
Ålder 18 -29 3
Ålder 30-59 19
Ålder 60+ 2
Kvinnor 11
Män 13
Fasta tjänster tillsvidare i Lunds kommun 3
Nya tjänster under år 3 15 tjänster, 12 individer 
Aktuella under år 3 i kommunen totalt med IPS 17
Aktuella i dagsläget i kommunen (sep 2020) 11

Förvaltningar Antal
Tekniska/byggförvaltningen 2
Central funktion 3
Socialförvaltningen 3
Stadsförvaltningen 1
Skolförvaltningen 7
Kultur och fritid 2
Vård och omsorg 4
Serviceförvaltningen 3

Tillsatta 
eller 

förnyade 
tjänster 

totalt år 3 

STATISTIK FRÅN projekt exa(k)t, KOPPLAT TILL ANSTÄLLNINGAR INOM LUNDS KOMMUN 
Aktuell 

med tjänst 
i 

kommunen 
under 

projektår 3, 
aug 2019-
juli 2020

Ytterligare 
anställnings 
- tillfällen, år 

3

Summering: Under projekt Exa(k)t tiden (aug 2017-
juli2020) har Projekt Exa(k)t gett 152 individer IPS-stöd, 
24 av dessa individer har fått sammanlagt 50 olika 
anställningar inom Lunds kommun under dessa tre 
projektår. Detta visar att många som får anställningar 
får förlängt eller blir anställa igen av kommuen men 
samtidigt att få har fått fasta tjänser. I dagsläget är 11 
av projektdeltagarna aktuella inom kommunen. I 
projektet har ytterligare en handfull varit ute i 
arbetsträning och praktik inom Lunds kommun utöver 
ovan nämnda. Flera ytterligare har även via b.l.a. 
sammarbetet med HR varit ute på intervjuer i 
kommunen. Av dem som har avslutat sina anställningar 
inom kommunen har 5 gått vidare till studier (framförallt 
inom vård/omsorgs och pedagog/socionom 
utbildningar), 3 har gått vidare till andra arbeten, 3 är 
sjukskrivna och 2 arbetssökande. Under år 3 har totalt 
17 deltagare fått stöd av proketet i Lunds kommun och 
dessa har haft sammantaget 25 tjänster i Lunds 
kommun, varav 12 personer fått 15 nya eller förnyade 
anställningar under projektår 3. 




