Lunds Fontänhus

År 2021

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 helger

Nyinflyttade!
Med vårt sommarprogram
hoppas vi kunna bidra till en lite
bättre och gladare sommar för
dig var du än befinner dig i livet.
Varmt välkommen till
Fontänhuset på Magle

stora

kyrkogata 5! Om du kommer
första gången hit visar vi dig
gärna runt! Ring om du har svårt
att hitta så möter vi upp dig.

Hindra smittspridning!
Hjälp oss att göra verksamheten
trygg genom att stanna hemma
om du är sjuk och hålla två meters
avstånd från andra på plats. Vi är
ute så mycket som möjligt. Läs
gärna alla våra restriktioner på
hemsidan under ”Covid 19”.

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 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

15/6 Långa bryggan, Buster & Johan
22/6 Skogsbad i St Lars parken, Lisa & Malin
29/6 Fågelsångsdalen, halvdag, Stina &
Helga
6/7 Dressin, eftermiddag, Pär
13/7 Skånes djurpark, Iréne & Anne
20/7 Kulturens Östarp, halvdag, Sebastian
27/7 Billebjer, halvdag, Casper
3/8 Alpackavandring, heldag, Casper
10/8 Kanot, heldag, Buster & Stina
Missa inte heller
Midsommar! 10-14 i trädgården…
Anmälningslistor för utflykter med mer info finns i
receptionen och kommer upp en vecka innan. Du
kan anmäla dig och få mer info via telefon: 046120195. Vi äter ute eller har med matsäck,
egenavgift för allt är 30 kr om inget annat anges på
anmälningslistan.

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 och liggunderlag finns att låna, lista för
uppskrivning av lån finns i receptionen.
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ARBETET PÅ VÅRA ENHETER I SOMMAR
REDAKTION & ADMIN

På vårt nya hus har Redaktionen och
Administrationen blivit grannar! Vi har en
gemensam mötesstruktur under hela sommaren.
Dessa möten återkommer varje vecka. Kopplat
till Redaktionen finns också möjligheter att
bemanna Receptionen och skapa musik i
Studion!
Månd: Redaktionsmöte kl.11 & poddmöte kl. 14
Torsd: Podd kl 14, ”bakom kulisserna” på
redaktionen, alternativt livesänt i trädgården
inför publik. Alla veckor utom v. 28. Håll utkik i
våra sms-grupper!

KÖK OCH CAFÉ

Vi håller öppet hela sommaren och utgår från
våning två! Lunchen får gärna ätas ute och vi har
självservering av kaffe ute på gården. Vi behöver
många händer under sommaren som vill laga
mat, diska och baka. Vi grillar om vädret tillåter
på fredagar i vår trädgård och fixar med tårta kl.
14 på fredagar om någon har fyllt år.

GRÖNA FINGRAR

I sommar har du chansen att få skitiga händer
och gröna fingrar! Vi åker vanligen till vår
kolonilott måndagar och torsdagar men grejar
också med praktiska saker på huset och sköter
våra växter på Magle. På onsdagar kl. 13 har vi
vårt veckomöte. Här kan du se vårt
veckoschema: lundsfontanhus.se/enheter/
grona-fingrar/

Du vet väl att vi har en
Kolonilott på
Sliparebacken. Den är
öppen för alla medlemmar
både dagar och kvällar.
Kanske ta med picknick?
Häng även gärna med oss
och arbeta med lotten.

NATURKONTAKT

Vi fortsätter träffas en gång i veckan hela
sommaren! Du som deltar i detta unga vuxnaprojekt med fokus på natur och återhämtning
har fått alla tider i ett separat program. De finns
också i kalendern på
http://lundsfontanhus.se/enheter/naturkontakt/
Är du nyfiken på projektet eller intresserad av
att delta i höst? Kontakt:

lisa.collin@lundsfontanhus

FIXA TILL!

Häng med oss till Linero torg och arbeta i
vår återbruksverkstad! Laga dina jeans,
måla din hylla eller arbeta med våra roliga
projekt. Du hittar oss på Emblasgata 15:
Tisd 15/6 11-16 & tord 17/6 13-17
Tisd 22/6 11-16 & torsd 24/6 13-17
Tisd 29/6 11-16
Tisd 6/7 11-16
Mån 12/7 13-17
v. 29 - 31 stängt
Tisd 10/8 11-16
v. 33 stängt
Tisd 17/8 11-16
Tisd 24/8 11-16
Tisd 31/8 11-16
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ARBETET PÅ VÅRA ENHETER I SOMMAR
HANDLEDARE I TJÄNST

v. 26
28 jun4 juli
v. 27
5 juli11 juli

v. 28
12 juli18 juli

(tillförordnad chef är understruken)
Redaktion & Admin: Pär
Vägar vidare: Anne, Stina, Helga
Kök: Malin, Johan
Gröna Fingrar: Raad
Webex: Iréne
Redaktion & Admin: Iréne, Pär
Vägar vidare: Anne
Kök: Malin, Johan
Gröna Fingrar: Raad
Ekonomi, handling, back up utflykt:
Gunilla
Redaktion & Admin: Iréne
Vägar vidare: Anne
Kök: Johan
Gröna Fingrar: Johanna
Ekonomi, handling, back up utflykt:
Gunilla

Redaktion & Admin: Buster
Vägar vidare: Sebastian
19 JuliKök: Johan
25 juli
Gröna Fingrar: Johanna
v. 29

Ekonomi, handling, back up utflykt:
Gunilla
v. 30
26 juli1 aug
v. 31
2 aug8 aug

v. 32
9 aug15 aug

Redaktion & Admin: Buster
Vägar vidare: Sebastian
Kök: Raad (Casper mån)
Gröna Fingrar/
Naturkontakt: Casper
Redaktion & Admin: Buster
Vägar vidare: Sebastian
Kök: Raad & Casper (även träff med
Naturkontakt/stöd Vägar vidare om
behov)
Gröna Fingrar: Lisa
Redaktion & Admin: Matilda, Buster
Vägar vidare: Sebastian, Stina
Kök: Malin
Gröna Fingrar: Johanna
Naturkontakt: Lisa

VÅR DAGLIGA STRUKTUR

Varje dag händer en massa på huset,
men detta är grundstrukturen:

8:30 Huset öppnar, vi fixar kaffe, man kan
köpa frukost i caféet på vån 2.
9:15 Morgonmöte, följt av arbete
på enheterna
ca. 11 -14 Möjlighet att köpa lunchlåda
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.

MÖJLIGHET ATT SES ONLINE!
Vi fortsätter med möjligheten att ses
online. På vår hemsidas kalender finns
länkar och info om alla våra digitala möten.
Schemat online fram till den 4/7
9:00 Drop in frukost
9:15 Morgonmöte
13:00 Enhetsmöte
15:00 Karantänfika
Efter den 4/7
9. frukostdrop-in
9:15 morgonmöte
Studiegrupper m.m finns också fortsatt
online, se hemsidan för alla detaljer.

SOMMAR I VÄGAR VIDARE,
EXAKT OCH EN VÄG FRAMÅT
VÅR PLATTFORM FÖR STUDIER OCH
ARBETE

HANDLEDNING & STÖD

Under sommaren kan du boka in
handledningar eller komma på drop- in
rörande studier och arbete med någon av
Stina, Anne, Sebastian, Helga samt även
Johanna och Casper. Ni ser hur
handledarna arbetar på s. 3. Det finns
alltid minst en av Vägar vidares personal
i tjänst.

KONTAKT
Stina 0793-3407866 /
stina.holmberg@lundsfontanhus.se
Helga 0735-350970 /
helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se
Anne 0763-246503 /
anne.schildt@lundsfontanhus.se
Sebastian 073-5285556 /
sebastian.stahl @ lundsfontanhus.se

STUDIEGRUPPER ONLINE

Efter uppehåll i början av juli v. 26-27, kör
vi igång igen med studiegrupper online den
12/7 och juli ut, varje mån, tis torsd och
fre kl. 9:30-12. I början av aug v.31-32 så
har vi ett uppehåll igen för att sedan
fortsätta på samma sätt fr v. 33. Länkar
finns på: lundsfontanhus.se/student/
“Stöd kring struktur, planering reda
ut när något blir problem, praktisk
resurs studiero, gemenskap & utbyte
av erfarenheter”

NY VÄLKOMNANDE
STUDIEMILJÖ PÅ VÅNING 2

Studera eller sök jobb på Lunds Fontänhus. Här
kan du sitta och plugga närsomhelst när vi har
öppet (se s.1 för öppettider). Vi anordnar flera
gemensamma Pomodoropass på vån 2 i nya fina
studierum med god möjlighet till en lugn
studiemiljö och socialt stöd. En möjlighet för dig
att plugga eller arbeta administrativt ihop med
andra! Passen indelas enligt pomodoro-modellen i
25 minuters-pass med fem-minuters pauser
emellan. Du kan i anslutning till studier eller
arbetssökande även köpa frukost och lunch på
huset för en billig peng. Flera studiegrupper i
veckan ges även online.
Morgonmöte kl.9:15 och eftermiddagsmöte kl.
13 dagligen där du kan planera och strukturera sin
dag tillsammans med andra.

STUDIEGRUPPER PÅ PLATS
Pomodoro på Magle stora
kyrkogata 5. Alla måndagar och
fredagar 9-12

GOAL

Getter
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SOMMARENS FRISKVÅRD

GEMENSAM TRÄNING PÅ ACTIC

Lunds Fontänhus har sedan länge ett samarbete
med Actic. Möjligheter till gymkort ges till
Fontänhusets medlemmar för bara 100 kr/mån
utan bindningstid, tack vara våra grymma
finansiärer. Nu tränar vi måndagar kl. 14:30 med
sista datum den 5 juli och vi kör sedan igång
med träningen igen den 9/8. Vill du teckna
gymkort via oss? Ställ dig på kö i listor som finns
i vår nya reception.

Yes.. Badminton är löjligt
roligt! Socialt, svettigt och
lekfullt. Vi ses varje måndag
hela sommaren på Victoria
stadion kl. 15:30 eller går
från huset ihop kl. 15. När
Sebastian är på semester så
ansvarar Jakob.
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SOCIALT PROGRAM OCH MUSIK

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.
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SOCIALT PROGRAM OCH MUSIK

ROCKMÅNDAGAG
I STUDION V. 29-32
MÅNDAGAR 15-17
(19/7, 26/7, 2/8, 9/8…)
JAZZFREDAGAG
I STUDION V. 29-32
FREDAGAR 13-16
(23/7, 29/7, 5/8, 13/8…)
Och en gång till.. Glöm
inte ÖPPEN SCEN!

Välkommen på FRIDANS

UTOMHUS I KNICKARP !

Rör dig precis så som din kropp
vill till musiken eller testa de
rörelser som Daniel
(dansledaren) kommer med
förslag om. Härlig stund av
närvaro, ökad kroppskännedom
och övning i acceptans av det
som är just nu. Anmälan krävs
då det finns begränsade platser
i bussen! Skriv till handledare
Casper i supertext eller på Tlf
0765866121. Vi möts upp
16.45, tisdagar udda veckor förutom v 29 och 33 .

Pysselgrupp, onsdagar 14-17 Kom och pyssla med oss den
30/6, 7/7, 14/7, 21/7 (uppehåll v. 30-32), 18/8, 25/8, 1/9. Vi ses oftast i
Workshoprummet på 2:a våningen (ibland på sommaren i trädgården).
Ingen förkunskap krävs! Vi pysslar med lite vad vi vill. Ta med något
eget hemifrån, hitta något roligt i våra lådor, eller lär dig något helt
nytt! Du kan bland annat pyssla med stickning, virkning, broderi,
sömnad, pärlplattor, enkel bokbindning med möjlighet att göra en
Bullet Journal, med mera. Vi har även många färgläggningsböcker. Vi
kommer även ha olika temadagar beroende på säsong och inspiration.
Vi ses även online på tisdagar kl. 17-19 förutom under v. 30-32,
länkar m.m hittar du i Fontänhusets kalender. Johanna ansvarar för
dessa grupper och kan vid behov nås på: 0760-438916
Just nu läser vi "Allt är i
rörelse!" av Ulf Lundell. Du
kan låna boken på Redaktionen.
Vi ses den 25/8 för att prata om
hur vi upplevt boken och
planera höstens kommande
träffar. Välkommen att haka på!
HÖSTENS BOKCIRKE

VÄLKOMMEN ATT HAKA

Prismagruppen (vår HBTQIA-grupp)Träffas de flesta
måndagar kl. 14 på Fontänhuset. Här kan du samtala om viktiga frågor
tillsammans med andra, inget som sägs lämnar gruppen. Välkommen!
Ingen anmälan krävs. 28/6, 5/7, 12/7, 19/7 (uppehåll v 30-32) 16/8, 23/8,
30/8.

stort tack till alla våra fantastiska finansiärer!
Du eller ditt företag kan göra skillnad och stödja Fontänhusets
verksamhet genom att bli stödmedlem. Då får du eller ditt företag
varje nummer av vår medlemstidning, Fontänbladet, som ges ut
6-10 gånger per år. Vid inbetalningen vänligen ange
”Fontänhusets vänner” samt ditt/ företagets namn och adress.
Privatpersoner: 500 kr eller mer.
Företag:
från
1000
kr/år
och
uppåt.
Bankgiro: 492-3801
Org.nr: 802456-4893
Swisha en gåva: 123 53 023 77
Lunds Fontänhus, Magle stora kyrkogata 5, 046-120195,
info@lundsfontanhus.se
Ett särskilt tack till våra stödmedlemmar och hedersmedlemmar: Ebba Fischer, Caroline Svedrup och
Pia Althin samt till alla våra samarbetspartners och
stödmedlemmar. Kolla gärna in alla våra finansiärer och
sponsorer på lundsfontanhus.se/vart-hus/sponsorer/

