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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. 



– 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.


