
21/6 Skogsbada i Dalby stenbrott, Sara

28/6 Paddling, Borgeby, Anne och Anna 

5/7 Cykla dressin, Malin och Christian

12/7 Båstad (Heldag) Båstads Fontänhus

och Hovs hallar, Pär och Christian

19/7 Uppåkra utgrävning, Buster

26/7 Botan, fika och växthusbesök (halvdag)

Anna

2/8 Bjärred, alpackor och bad (eller en

överraskning), Anna 

9/8 Skånes djurpark (heldag), Peo och Stina 

Sommarutflykter,

varje tisdag! Det kan vara underbart att se
något nytt, eller återse en 
vacker plats. Häng med oss ut på
äventyr i sommar. Alla
anmälningslistor till våra utflykter
kommer upp en vecka i förväg på
anslagstavlan i matsalen. 

Alla utflykter är kostnadsfria och
du betalar endast 35 kr i
egenavgift för ev. lunch. 

Detaljer angående varje utflykt
återfinns på anmälningslistan. 

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 

 

Magle stora kyrkogata 5 223 52 Lund, tel 046-120195



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! Prata med
en handledare för mer info. 

Onsdagshäng & öppen scen

Under sommarens onsdagar, kl. 15-17
blir det pysselgrupp, spelgrupp  och
möjlighet att köpa fika i matsalen. 

Den 20/7, 27/7, 3/8 och 10/8 kör vi även
öppen scen och karaoke i matsalen
mellan kl. 15-17. Läs en dikt, dansa,
sjung eller jonglera! Välkommen! 

WOW!WOW!

Stöd online!

Vi har flera grupper online. Morgonmöte

varje vardag, pysselgrupp och även

Söndagsröjet! Vi håller varandra sällskap

medan vi städar. Ett bra stöd medlem till

medlem för att komma igång. Kontakta

Johanna om du har frågor eller vill ha

mer info: 076-043 89 16. Alla länkar till

dessa aktiviteter och möten hittar du i

kalendern  på hemsidan.  

STÄD-STÄD-
RÖJET!RÖJET!



1-7 aug
Redaktion & admin: Buster
Vägar vidare: Peo 
Kök: Sara
Gröna Fingrar: Anna (Lisa tisdag
på Gröna fingrar) 
Naturkontakt: Lisa

8-14 aug
Reaktion & admin: Buster
Vägar vidare: Peo, Stina, Helga,
Casper (fre) 
Kök: Johan
Gröna Fingrar: Lisa (9-14 mån, tis,
tor, fre)
Naturkontakt: Sara (mån och tor)

15-21 aug
Alla åter utom Pär 
Anne ledig (mån)
Anna ledig (mån oc tis)
Matilda ledig (fre)

4-10 juli
Redaktion & admin: Iréne och
Matilda
Vägar vidare: Casper (mån-tor),
Christian fre 
Kök: Malin, Johan (ledig tor, fre)
Gröna Fingrar: Anna, Raad
Naturkontakt: Sara tor och mån

11-17 juli
Redaktion & admin: Iréne och Pär
Vägar vidare: Casper (9-16, mån
till tor) Christian fredag
Kök: Malin
Gröna Fingrar: Anna
Naturkontakt: Sara tor och mån 

18-24 juli
Redaktion & admin: Pär och
Buster 
Vägar vidare: Casper (9-16 mån-
tor) Christian fred
Kök: Christian kök (mån-tor),
Buster eller Pär, fredag kök
Gröna Fingrar/Naturkontakt: har
gemensamt schema, Sara heltid 

25-31 juli 
Redaktion & admin: Buster
Vägar vidare: Casper (mån-ons),
Christian torsd-fre
Kök: Raad 
Gröna Fingrar: Anna
Naturkontakt: Elin (mån och tor)

Handledare i tjänst



Daglig struktur på Fontänhuset

Här kan ni se i grova drag vad som händer

under veckodagarna i juli och början av

augusti på huset. 

Välkommen! 

Måndag
8:30 Huset öppnar, frukost
9:15 Morgonmöte, följt av arbete eller studier
9:30 Veckoplanering
9:30-14 Gröna Fingrar på kolonilotten
11:00 Redaktionsmöte
12:00 Lunch
13:00 Ettmöte, följt av arbete eller studier 
13-16 Drop in, Naturkontakt, unga vuxna 
13:15 Lunchpromenad
14.00 Poddmöte
13:30 Bakning i köket
15:00 Badminton
16:00 Huset stänger  

 

Tisdag
Utflyktsdag!
8:30 Huset öppnar, frukost
9:15 Morgonmöte, följt av arbete eller studier
9:30-12 Studiegrupp på studieenheten 
12:00 Lunch
13:00 Ettmöte, följt av arbete eller studier 
14-15 Prismagrupp, HBTQAI-grupp
16:00 Huset stänger
18-20 Pysselgrupp online, länk på hemsidans
kalender  

 

Onsdag
8:30 Huset öppnar, frukost
9:15 Morgonmöte, följt av arbete eller
studier
12:00 Lunch
13:00 Ettmöte, följt av arbete eller studier
13:15 Lunchpromenad 
15-17 Sommarcafé i matsalen, social
häng, öppen scen eller karaoke (20/7-
10/8), spelgrupp, pysselgrupp 
16:00 Fit for life 
17:00 Huset stänger

 

Torsdag
Utflykt för unga vuxna, se separat program
8:30 Huset öppnar, frukost
9:15 Morgonmöte, följt av arbete eller studier
9:30-14 Gröna Fingrar på kolonilotten
12:00 Lunch
13:00 Ettmöte, följt av arbete eller studier 
13:00 Veckomöte, Gröna Fingrar
13:30 Veckomöte, kök
14.00 Podden livesänder i matsalen 
16:00 Huset stänger  

Fredag
8:30 Huset öppnar, frukost
9:15 Morgonmöte, följt av arbete eller
studier
11:00 Introgruppsmöte
12:00 Lunch
13:00 Ettmöte, följt av arbete eller studier
13:15 Lunchpromenade 
14:00 Afterwork och födelsedagsfirande 
15:00 Huset stänger
15:00 Fit for life
15:00 Jogging och promenad i Botan (1/7-
5/8)  



Den 12 augusti kl. 12-14 kommer ett gäng cyklister som har cyklat mellan alla

Sveriges Fontänhus! De stannar i Lund som är näst sista stoppet innan Malmö!

Lunds Fontänhus slår såklart upp portarna och bjuder på lunch och en psykedelisk

lunchkonsert i sin matsal. När cyklisterna beger sig vidare kl. 14 tar Stina, Sara och

alla ni andra som anmäler ert intresse täten mot Malmö Fontänhus! Med finns

följebil och annat som kan behövas för en trygg färd i eget tempo. 

Anmälningslista till såväl scen som cykel finns på huset. 

Fixa till
Fixa till på Linero har

stängt under juli men

håller i övrigt öppet: 

mån 13-17, tis 11-16,

ons 13-16, tor 11-16 



VÄLKOMMEN ATT PLUGGA
HOS OSS!
Här kan du sitta och plugga
närsomhelst när vi har öppet (se s.1 för
öppettider). Här finns god möjlighet till
en lugn studiemiljö och socialt stöd. En
möjlighet för dig att plugga eller arbeta
administrativt ihop med andra! Du kan i
anslutning till studier eller
arbetssökande även köpa frukost och
lunch på huset för en billig peng. 
Morgonmöte kl.9:15 och
eftermiddagsmöte kl. 13 dagligen där
du kan planera och strukturera din dag
tillsammans med andra.  

SOMMAR I VÄGAR VIDARE,
EXAKT OCH EN VÄG FRAMÅT 

V Å R  P L A T T F O R M  F Ö R  S T U D I E R
O C H  A R B E T E

Behöver du bolla något kring
studier eller arbete under
sommaren? Det finns alltid en
handledare på plats i vägar
vidare. Du ser vem på s. 3. 

Stina: 079-3407866 
Helga: 073-5350970  
Casper: 076-0234847
Peo: 076-0281579
Christian: 070-8804452Sommarpomodoro på vån 2 i det

stora studierummet.  Alla tisdagar
och torsdagar 9:30-12  under hela
sommaren. En studiegrupp där
du pluggar i ditt eget sällskap,
med andra och med stöd av
klockan som säger att det är paus
var 25:e minut. 

STUDIEGRUPPER  

KONTAKT

HANDLEDNING & STÖD

“Stöd kring struktur, planering,
reda ut när något blir problem,

praktisk resurs, studiero,
gemenskap & utbyte av

erfarenheter”



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. 

Naturkontakt & Ung vuxen
Med fokus på dig som är 18-35 år 

Socialt drop-in!
Måndagar kl. 13 - 16

Social Drop-in i

Naturkontakts rum

Kom och häng en liten

stund och umgås,

pyssla, spela

spel och ta en kopp

kaffe/te. Vid fint väder

sitter vi

eventuellt i trädgården.

Utflykter på torsdagar! 

Anmälningslistor finns en vecka innan i
matsalen. Välkommen!

·7/7 kl. 10.45 - 15 Utflykt till Dalby Stenbrott

·14/7 kl. 10.45 - 15 Utflykt till Lomma Beach

·21/7 kl. 10.45 - 15 Grillning på kolonin med
Gröna Fingrar

·28/7 kl. 10.45 - 14 Stadsvandring i Lund

·4/8 kl 10.45 - 15 Naturutflykt till
Stenbocksvallar och Barsebäck

·11/8 kl. 10.40 - 15 Utflykt till Långa bryggan i
Bjärred

·18/8 kl 10.45 - 15 Naturutflykt till
SaxtorpssjöarnaKontakt: Sara: 076-1658817 eller 

Elin: 076-2890885 



Fontänbubbel sänder live i matsalen

på torsdagar kl.14!

 Kom och fika och lyssna! 

  

Vi önskar dig en underbar

sommar! Tack för att du är

med och skapar vårt

gemensamma hus! Hoppas

vi ses!

Preppa inför Valspecial!
Inför hösten laddar vi inför en rad poddar
där vi intervjuar och för en dialog med
olika politiska företrädare. 
Vi behöver din hjälp! Kom och engagera
dig i podden i sommar. Läs
partiprogram, peppa frågor eller var
programledare. 


