
Vad händer under jul och nyår?
Under jul- och nyårsveckorna håller Fontänhuset öppet som följer nedan. Vi har 
öppet men rekommenderar att ni i första hand deltar online på Webex eller på våra 
promenader måndagar och tisdagar kl. 14. Vill du ha hjälp med webex kontakta 
info@lundsfontanhus.se. Spridningen av Covid 19 ökar och genom att du är försiktig 
i kontakten med andra och håller avstånd så är du med och bromsar smittspridningen. 

För den som kommer till huset - stanna en stund med inte för länge. På huset fixar vi 

lite mat och mackor ihop som säljs i Caféet och arbetar med det runt omkring men i 

övrigt har vi ingen vanlig enhetsverksamhet. Håll avstånd till andra, tvätta händerna 
och använd gärna munskydd som tillhandahålls på huset. Kom aldrig om du har 
symptom och kom ihåg att testa dig. 
Alla vanliga dagar under dessa veckor är det gemensamma enhetsmöten kl. 9:15 och 

13 i Caféet. Huset stänger kl. 14. Se med info nedan. 

Dag Öppettider Huset Vad händer på Webex? 

Mån 

21/12 

9-14 Vi fixar i trädgården inför jul – 

julbelysning, stolar, bord. 

14: Promenad med Malin 

Vem jobbar: Sebastian, Stina, Pär, 

Buster, Johan, Lisa, Casper. 

13-17 Fixa till

9:00 Frukost-drop in 

9:15 Enhetsmöte 

13:00 Enhetsmöte 

14:30 Karantänfika 

Jobbar: Irene, Malin 

Tis 

22/12 

9-14 14: Promenad med Johan  

Jobbar: Stina, Buster, Johan 

9:00 Frukost-drop in 

9:15 Enhetsmöte 

13:00 Enhetsmöte 

14:30 Karantänfika 

Jobbar: Irene, Malin 

Ons 

23/12 

9-14 12:00 Promenad med Malin   

13:00 Glöggmys ute 
11:30-14:00 Möjlighet att hämta 
bokad jultallrik utomhus. 
Jobbar: Stina och Johan 

9:00 Frukost-dropp in 

9:15 Enhetsmöte 

13:00 Lillejul-mys med fikahäng 

Jobbar: Irene, Malin 

Julafton 

24/12 

11-13/14
11:00 Gemensamma förberedelser 

12-14 Julmys ute, brasa &  glögg.

11:30-14:00 Möjlighet att hämta

bokad jultallrik utomhus .
Jobbar: Stina och Buster

Julfika eller julbord på Webex. 

11:30 

Jobbar: Iréne 

25-27 stängt 



Mån 

28/12 

9-14 Jobbar: Sebastian, Johanna 

Kl. 14: Promenad med Johanna 

14:00 Tony Mellandags-fika 

Tis 

29/12 

9-14 Jobbar: Sebastian, Raad 

Kl. 14: Promenad med Sebastian 

14:00 Tony Mellandags-fika 

Ons 

30/12 

9-14 Jobbar: Sebastian och Raad 

(Vi fixar fint inför Nyår) 

14:00 Mellandags-fika 

Tor 

31/12 

Nyår 

c.a 11-14 Nyårsfirande för föranmälda. Mer 
info via sms. 

Kl. 13 Nyårspromenad med Lisa  

Malin: 11:30 nyårsfika eller 

brunch på Webex 

1-3 jan Stängt 

Fixa till:  

Mellan den 25/12-11/1 är Fixa till stängt. 

Student och Exa(k)t 

Mellan den 21/12 och den 4/1 har vi inte inbokade individuella handledningar och Filipi är stängt. 

Det är heller inga pomodorogrupper. Du är varmt välkommen att sitta och plugga på huset och dela i 

övrig verksamhet online, ute (promenader) och på huset. Vi drar igång med våra pomodorogrupper 

igen den 4/1 och mer information kommer finnas på hemsidans student- kalender tills dess: 

www.lundsfontanhus.se/student/ 

På hemsidan finns alla våra samlade Covid - restriktioner under http://lundsfontanhus.se/covid-19/

Håll avstånd, tvätta händerna och ta 

hand om varandra! 

http://www.lundsfontanhus.se/student/



