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Lunds Fontänhus fyller 2 år. Det firar vi med ett nytt, 
härligt och fullspäckat nummer av Fontänbladet! 

 
Nu färgas löven i gula och orangea färger, vinden fläktar friskt 
runtom oss och vantar, kanske till och med mössan, åker fram. 
Det märks att det har blivit höst.  

Här på Lunds Fontänhus välkomnade vi den med en 
hejdundrande skördefest en dag under senare halvan av     
september, en fest som blev mycket lyckad! Ett stort tack till 
alla som var med och förgyllde den dagen, såväl lunda-
fontänare som besökare från andra fontänhus. Mer om denna 
tillställning kommer att rapporteras i nästa nummer av Fon-
tänbladet.  

Detta nummer berör bland annat det faktum att Lunds 
Fontänhus fyller 2 år. Det firades med tårta och hyllningar. 
Fontänbladet bjuder på en resa genom tid och rum, där verk-
samheten under dessa två år presenteras i ord, bild och siffror.  

Sedan senaste numret av Fontänbladet har det även   
hunnits med en dag då nästan trettio studievägledare från 
Lunds universitet hälsade på här på Fontänhuset, fick en rund-
vandring och en presentation av våra projekt och enheter. Vi 
har också provat på Qigong ute i trädgården, bland mycket 
annat. Som vanligt är godingar att återse i detta nummer         
”Lena funderar” och ”Cickys hörna”, samt mycket annan  
trevlig läsning. 
 

Välkomna in i värmen! 
 

Nr 19 – årgång 3 
Upplaga 150 ex 
 
ANSVARIG UTGIVARE 
Iréne Martinsson, tf verksamhetschef 
 
UTGIVNING 
Fontänbladet ges ut av Lunds Fontänhus. 
Den som är medlem alternativt skänker 
minst 200 kronor eller mer under ett år får 
Fontänbladet. Tidningen ges ut med 10 
nummer per år.   
 
TRYCKERI 
Tidningen trycks på Lunds Fontänhus med 
stöd av medel från Pia Ståhls stiftelse. 
 
KONTAKTA FONTÄNBLADETS REDAKTION/
LUNDS FONTÄNHUS 
Kävlingevägen 15, 222 40 Lund 
046-12 01 95 
info@lundsfontanhus.se 
pg 60 57 80-6, bg 492-3801  
 
DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Fontänhus verksamhet är inriktad på 
att stödja personer med psykisk ohälsa, där 
fokus ligger på det friska hos individen. 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i Fon-
tänhusrörelsens grundläggande värdering-
ar. Den så kallade Fontänhusmodellen 
utgår från ett helhetsperspektiv som bygger 
på delaktighet, medbestämmande och 
deltagande i ett sammanhang som täcker in 
hela livssituationen. Målet är att i största 
möjliga utsträckning möta människor från 
ett självhjälpsperspektiv. 
 
Verksamheten inrymmer tre olika arbets-
enheter: kontors-, köks- och serviceenhet-
en samt studentprojektet ”En väg framåt” 
och trädgårdsprojektet ”Gröna Fingrar”. I 
såväl arbetsenheterna som projekten 
arbetar handledare och medlemmar sida 
vid sida. 
 
Fontänhusverksamheten bedrivs i en vack-
er patriciervilla med tillhörande trädgård i 
centrala Lund. Den unika miljön inbjuder till 
trivsel och arbetsglädje. 
 
Lunds Fontänhus verksamhet är möjlig tack 
vare det samlade engagemanget hos Fon-
tänhusets sponsorer, stödmedlemmar, 
medlemmar, handledare och volontärer. 
 
Mer information om verksamheten finns på 
vår hemsida 
www.lundsfontanhus.se 
 
Du kan även gilla oss på facebook 
www.facebook.com/lundsfontanhus.se 
 
OMSLAGET 
Lundafontänen Grafik 
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Lena funderar 

på sommarsorg och rätten att känna det vi känner 

 

Jaha, nu var det dags igen alltså. Med höst. Som delar in mänskligheten i två 

läger. Dels de som utbrister att det är såå friskt i luften och sååå vackert med 

alla LÖVEN. 

Sen har vi den andra hälften, där undertecknad själv ingår, som sörjer 

sommaren, som inte alls kan ta in det fantastiska med att trädens löv blir gula 

och faller av när man bara vill ha varma sommarnätter och ljus nästan dygnet 

runt. Och höra ljudet av svalorna när de svischar förbi. 

 

 

 

Intressant är att när någon, liksom jag sörjer sommaren och säger detta högt, 

omedelbart blir ifrågasatt och manad till att förändra sig. 
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”Men det är ju så FINT med ÅRSTIDERNAS växlingar” 

”Men man kan ju inte ha sommar JÄMT” 

”Nä för då skulle man tröttna på det” 

 

NEJ, jag tröttnar inte alls på det. Och NEJ jag tycker inte särskilt mycket om 

årstider och hur de växlar. 

Och NEJ, jag tänker inte ändra mig bara för att du vill det. 

 

 

Det här får mig att fundera över varför vi är så måna om att tycka lika, att vi 

blir eniga, att vi kommer överens om något. 

Varför är det så viktigt? 

Är vi rädda för de som tycker annorlunda, blir det hotfullt för oss själva om 

någon säger emot, inte håller med? 
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Jag tror det kan vara så.  

Samma mönster kan man se när någon mår dåligt psykiskt. Då finns det ofta en 

intention hos folk att säga emot. Förstår ni hur jag menar? 

Om jag pratar om att jag är ledsen för att mitt barn har flyttat hemifrån till 

exempel. Rent hypotetiskt exempel. 

Så kan jag få höra att  

”men du HAR ju barn i alla fall, inte alla som har” 

”men hen bor ju inte så långt borta” 

”men” – och så vidare, en massa anledningar till varför jag inte BORDE vara 

ledsen, att jag istället faktiskt borde vara GLAD.  

Eller kanske du sörjer att du inte är 15 och nykär längre? Och människor säger 

till dig att 

”men du måste väl ändå vara glad över att – du har hälsan – du inte svälter – du 

har tak över huvudet”…osv. 

JA visst är man tacksam över det men JUST NU, HÄR OCH NU, så känns det 

jobbigt, och du är ledsen. 

 

Och jag faller också i fällan, även om jag numera är mer medveten. 

 Och intentionen är ju god. Oftast. 

Vi vill helt enkelt att andra ska må bra. 

Men så är det de som inte klarar att hantera sina egna känslor, än mindre andras. 

Som inte orkar sitta och lyssna till att någon är ledsen utan måste, för SIN 

EGEN skull, tala om för vederbörande att de ska sluta vara ledsna.  

Känns det igen? 
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Fast vi har rätt att känna det vi känner. Vi HAR det. 

Är du ledsen för att du känner dig ensam? Tillåt dig att vara det. Prata med 

någon som vill lyssna. Acceptera att det är det du känner just nu och att det är 

OK att känna sig ledsen. Ingen annan har rätt att klampa in och bestämma vilka 

känslor som är ok att prata om eller bestämma NÄR det är ok att gråta, sörja 

eller skratta. 

Du har rätt till dina egna känslor, hur fula, svarta och jobbiga de än kan te sig 

för någon annan. 

Och det är bra. 

Det är så det ska vara. 

 

 

 

 

Lena Hult 

130925 
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E n vacker augustidag kom den 
stora dagen. Vår handläggare 
från Allmänna Arvsfonden, 
Susann Arnehed, tänkte titta 

in och hedra oss med ett besök. Vi hade 
förberett oss lite genom att göra hemma-
gjord fruktkompott (som hon fick med 
sig). Hon tog sig ordentligt med tid och 
lyssnade verkligen uppmärksamt till våra 
beskrivningar av projektet. Sedan följde 
en ordentlig genomgång av våra odlingar 
i trädgården, växthuset och vårt nya    
projekt att utöka med kolonilott vid S:t 
Hans backar.  
 
 

Dagen till ära fick hon också inviga vårt  
nyinköpta musteri. Som fungerade alldeles 
utmärkt.  

Besöket var mycket välkommet och hennes       
intresse och engagemang kändes väldigt bra 
för oss. Vi ser med glädje och tacksamhet 
fram emot fler besök av Susann A.  

När invigningen av mustpressen var        
avklarad, provade vi den på allvar. Och den 
höll måttet. Så bra att alla som åt lunch fick 
ett ordentligt glas äpplemust till maten 
(även Susann).        

En glädjens dag.    

Stockholmsbesök till Gröna Fingrar 
Text: Jonathan H. 
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Månadens konstnär 

P 
e 
r 
n 
i 
l 
l 
a 
 

R. 



10 

 

CICKYS HÖRNA 

 

MINA SOMMARÄVENTYR 

På en tur med min barnvagn. Jag går på en mindre gata när en stor vit långtradare ska 
svänga in. Den tar stor plats och jag måste dra vagnen halvvägs in i en buske som fanns vid 
trottoaren. Där står jag inne och väntar till den har svängt in. Det handlade om centimetrar 
mellan mitt huvud och långtradaren. Efter denna uppskakande upplevelse går jag ner till fabri-
ken Alba som gör margarin. Går vidare mot den gamla järnvägssträckan, som numera är en 
gång- och cykelväg. Tågen som brukade gå här gick till Sandby – Malmö. När jag kom bort till 
det stora trädet dansade två vita fjärilar en kort tango för mig. En bit in på denna väg ligger en 
ravin till höger där det rinner en bäck. Till vänster om där fabriken ligger finns en damm. Jag 
älskar att gå här och kommer hit ofta. 

När man går rakt fram ca femhundra meter kommer man till det nya bostadsområdet Pinn-
möllan som enligt mig förstört hela den vilda natur som brukade vara här. Här är den gamla 
järnvägssträckan asfalterad och lyktor är uppsatta. Bostället ligger på en höjd. Jag tar mig 
snabbt förbi och kommer åter till en orörd del längre fram på denna gamla järnvägssträcka. 

Går en bit till och kommer bort till Galjabacken. Området ligger på andra sidan häcken. Det är 
lättare att komma upp dit via Veberödsvägen, när man ska till Knivsåsen. Eftersom jag nu 
hade vagnen med mig så var det jobbigt att gå upp den vägen genom öppningen. Har varit 
där flera gånger tidigare. Här hängde man folk på medeltiden, därav namnet. Det kom ett par 
joggare flåsande. Folk joggar i en halvtimme. Medan jag går i fyra timmar. Jag fortsatte min 
tur och kom bort till ett par döda träd där det satt en liten fågel och sjöng en serenad tweet, 
tweet, tweet, tweet. Jag gick till vänster och in på en asfalterad gångstig. Här ligger det också 
ett bostadsområde. Jag fortsatte på denna väg och gick över gatan för att gå mot vattentor-
net. Upp upp upp hela vägen här, ännu ett bostadsområde där det växer villor. Kom så små-
ningom upp till vattentornet där det finns fält med gutefår. Gick bort mot badhuset och var en 
bit från mitt hem. Längre fram på den vägen ligger det villor. Vid en port gick en skata in och 
hoppade över en grästuva för att sedan kolla runt därinne på gården. Den kunde ju lika gärna 
gått över grästuvan. Såg lite mysko ut. Jag hade nu kommit hem tre timmar senare. 

 

                                              MOT MALMÖ 

Jag ska idag till Malmö och handla på butiken Shock. En butik för de som gillar olika stilar 
såsom Goth, Lolita, Cyber, Punk osv. Att resa ensam är ingen höjdare för jag är rädd för att 
komma vilse. Tycker om själva resandet med buss eller tåg. Att se saker fladdra förbi fönst-
ret. Jag saknar en kompis som gillar stilen Lolita eller Goth. Jag är en Decora som också bl.a 
gillar vampyrer, fladdermöss och vargar. Oh nu värker det i min framtand igen. Det isar. Jag 
har en spricka i den och det kan vara det som är problemet. Att gå och kolla upp det har jag 
inte råd med. Har inte varit på någon koll på några år. Molnigheten växlar. Varmt är det inte. 
Bussen är full av “Dödansare” och likriktade individer. Dessutom några barn med väldigt hög 
högtalarvolym. Hö hö! Man kunde nästan tro att de pratade i en megafon som var kopplad till 
en förstärkare. Jag hoppade av på Värnhemstorget och gick mot mitt mål. Frågade om vägen 
för att vara på den säkra sidan. Jag skulle gå mot Triangeln. Det var en bit att gå, men jag har 
gått mil tidigare. 



11 

 

PÅSEN FRÅN SHOCK 

När jag kom in i Shockbutiken anlände jag till Paradiset. Här fanns så mycket coola kläder, 
skor och väskor. Wow! Dock inte så mycket för en Decora. Jag är delvis Goth, Cyber och Lo-
lita. Gillar även Punkstilen. Visual Key är även en cool stil. Yohio har denna stil. Dock nerto-
nad i Sverige. De grå råttornas land. Jag kollade runt där inne. Insåg att det var mycket jag 
ville ha. Det var alldeles för dyra priser på dessa varor. Jag köpte hårfärg, en gremling, hals-
band och en del annat smått. Jag gick sedan mot Södervärn. Ville passa på att se så mycket 
jag kunde. Väl framme vid Södervärn. Där stod en tjej och sålde jordgubbar. De kostade tjugo 
kronor per liter. Köpte en låda av henne. Gick sedan bort till hållplatsen där 174 till Dalby går. 
Bussen anlände och jag åt jordiga gubbar på bussen. 

                                                  

HOS MATILDA 

Jag blev bjuden till Matilda och hennes familj i Furulund. Tillsammans med Matilda skulle jag 
se på film. Det bjöds på kaffe och kaka till. Det var en storbildsskärm, så det blev som att se 
film på bio. Filmen jag valde var "Alice in Wonderland". I den är det den underbart märkliga 
och underbara Johnny Depp som spelar "The Madhatter" Det gör han utmärkt. Jag blev körd 
hem sedan av Matildas man. Väldigt vänligt! 

 

RSMH-GALA I MALMÖ 

Jag väntar på buss 175 till Malmö. Ska vara på plats 15.00. Det visade sig att det inte gick 
någon buss 14.03. Skit också! Den anlände 14.45. Jag kunde inget göra. Det blev fel i min 
planering. Var ändå så nära till att fega ur! 

Är på väg mot Södervärn för andra gången denna vecka. Mina nerver är i fullt uppror. Har ont 
i magen av ren nervositet. Jag ska vara med på RSMH-galan. Inbjudan skedde via Facebook. 
Åker som vanligt ensam. Måste ju ändå träna på min sociala fobi. Jag hatar min ensamhet då 
och då. Fast vem behöver vänner när ingen vill vara det ändå. Jag kör mitt race då! Anlände 
till Södervärn och blev mött av Anders, en av medlemmarna på RSMH. Vi gick tillsammans till 
Folkparken. Denna manifestation är för att få in pengar. Jag satt och mådde rätt okey.                                

Var som vanligt skiträdd för alla dessa människor. Satt där och led. Pratade lite smått med 
någon. Det var olika uppträdanden. Det serverades mat, kaffebröd och kaffe till överkomligt 
pris. Jag spenderade en hundring. Vissa andra spenderade lite pengar. En droppe i havet 
mot vad de behöver få in. Det är risk att de får packa ihop och slå igen RSMH i Malmö. Det 
visade sig att denna manifestation blev ett fiasko. Det var väldigt lite folk som kom dit. Inte 
ens politiker eller Sydsvenskan ville ställa upp. Det var väldigt dålig stil! Med stor besvikelse 
slutade vi vår fest tidigare än beräknat. De som valde att inte komma hit missade väldigt fina 
människor och bra framträdanden. Trots dåligt deltagande var det trevligt. Jag hjälpte till att 
plocka undan. Drog sedan ner mot Tivolit som var stängt för kvällen. Öppet 12.00 – 19.00. 
Dåligt deltagande av utomstående. Jag var där! 

Tog fina bilder inne på tivolit. Jag älskar dessa färger. Jag gick sedan ut mot gatan och skulle 
gå till Södervärn. Jag gick åt höger och kom bort till en skylt som det stod Södervärn på åt 
andra hållet. Skit! Jag gick tillbaka igen och åt rätt håll denna gång. Jag är stolt över mig 
själv!!! Jag är inte lika rädd för människor längre. 

Den tredje och avslutande delen om Cickys sommaräventyr kommer i nästa nummer av Fontänbladet. 
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H 
östterminen har dragit igång med buller och 
bång. Studieplatserna på Lunds Fontänhus 
börjar fyllas, tider för handledning bokas fli-

tigt och nätverket med studenter träffas varje vecka för 
att diskutera angelägna frågor och hitta på saker till-
sammans.  

På Lunds universitet hålls varje termin ett så kallat 
"Hälsningsgille" för nya studenter. Under såväl seriösa 
som festliga former ges då information om sådant som 
hör studenter, studier och studentliv till. På hösttermi-
nens Hälsningsgille som hölls den 12 september, fanns 
"En väg framåt" med och presenterade projektets ange-
lägna verksamhet. Vi hade ett bord med information 
och kunde glädja oss åt ett varmt mottagande av ny-
fikna besökare. 

Den 18 september hade vi glädjen att ta emot ett gäng 
besökare från universitetet på Fontänhuset. Inte mindre 
än 26 personer från universitetets avdelningar för studi-
evägledning, pedagogiskt stöd och studenthälsa visade 
stort intresse när vi berättade om Fontänrörelsens ur-
sprung och värdegrunder, om verksamheten på Lunds 
Fontänhus och framför allt om hur vi jobbar i student-
projektet "En väg framåt". Under rundvandringen i hu-
set och trädgården, berättade vår trädgårdsmästare 
Nisse om tankarna bakom arbetet i ”Gröna fingrar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Under hösten kommer vi att ha några träffar på tema 
”Arbetsliv och karriär” i studentprojektet. Att fundera 
på och förbereda sig för livet efter studierna är viktigt! 
Den 30/9 inledde vi temat med besök av Pia Forsberg, 
vars arbetsliv varit mycket varierande och ibland tagit 
sig oväntade vändningar. Pia som bl.a. arbetat som sjö-
man, journalist, forskare, butiksägare, spelutvecklare 
och utredare, inspirerade att tänka brett och ha ett öppet 
sinne. Studenterna fick också bekanta sig med karriär-
modellen ”Decision Dynamics” som gör det tydligt att 
det finns flera sätt att förhålla sig till vägen i arbetsli-
vet. Det finns inte rätt och fel – bara olika. Under kom-
mande träffar ska vi bl.a. prata om vad som rör sig i 
huvudet på en arbetsgivare, om hur man hittar jobben 
och om att skriva CV och ansökningsbrev. 
//Lena Swärd 

 

 

Fontänhusets praktikant Frida är redo att ta emot 
Hälsningsgillets besökare. 

Trädgårds-Nisse berättar om arbetet i Fontänhusets ätbara trädgård. 

Full fart i ”En väg framåt” 
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Personlig utveckling i arbetslivet 

Utvärdering av ”En väg framåt” 
I maj månad ombads de studenter som varit aktiva i ”En väg framåt” under vårterminen 2013 att medverka i en en-
kätundersökning. Syftet med enkäten var både att undersöka i vilken utsträckning de två mål som anges i riktlinjer-
na för projektet uppnåtts och att få veta mer om studenternas personliga upplevelse av projektet. För att målet för 
”En väg framåt” som helhet ska anses uppfyllt bör minst 50 procent av studenterna ha uppnått de studiemål de utar-
betat tillsammans med sin projekthandledare och minst 75 procent av studenterna uppleva att projektdeltagandet lett 
till en förbättrad livssituation.   

Enkätsvaren har nu sammanställts i en utvärdering av vårterminen 2013 som skickats till projektfinansiären All-
männa Arvsfonden.  Den slutsats som kan dras av dels enkätsvaren, dels den uppföljning av studieresultaten som 
gjordes under september månad, är att båda de mål som fastslås i Allmänna Arvsfondens riktlinjer för ”En väg framåt” har uppnåtts. 
Uppföljningen av studieresultaten visar att 72 % av studenterna tagit alla de högskolepoäng de registrerats för under vårterminen. När 
det gäller det andra målet, som alltså rör förbättringar i livssituationen, anger 90 % av studenterna att de upplevt påtagliga förbättringar 
i livskvaliteten, 70 % att de utökat sitt sociala nätverk, 79 % att de utvecklat en eller flera betydelsefulla relationer och, slutligen, 75% 
att deras självkänsla stärkts genom projektdeltagandet.  

Enligt studenterna är det bästa med ”En väg framåt” handledningen samt den hjälp att strukturera och planera studier och vardagsliv 
som projektet erbjuder. Av enkätsvaren framgår även att handledarna spelar en central roll när det gäller att nå studiemålen, men också 
som ett personligt stöd vid de tillfällen studenterna inte lyckats uppnå sina studiemål. Utvärderingen visar även att projektets sociala 
delar uppskattas av studenterna. Den sociala gemenskapen med andra, både i projektet och i huset i stort, lyfts fram som en viktig 
bakomliggande orsak till den förbättrade livssituation som en klar majoritet av studenterna anger att de upplevt sedan de gick med i 
projektet.  

// 

Decision Dynamics CareerView™ 

Vad är egentligen en framgångsrik karriär? Människors åsikter går vitt isär vad gäller 

exempelvis hur länge man vill stanna inom ett och samma arbetsområde, eller i vilken 

riktning man vill att karriären utvecklas. Detta får effekter på vilka kompetenser man 

utvecklar, vad man engageras av och när man presterar som bäst. Karriärmodellen tar fasta 

på fyra huvudtyper av karriärinriktningar, eller syn på den ideala karriären. 

 

Expert-inriktningen är den mest stabila och historiskt dominanta karriärsynen, som 

innebär att karriären görs på livslång basis inom ett och samma arbetsområde. Framgång 

innebär att vara bäst, d v s experten på sitt område. 

 

Den linjära karriärinriktningen är fokuserad på snabb klättring uppåt i 
organisationshierarkin. Framgång mäts i vilken nivå man nått, vilket kan översättas i 

ansvar, makt och inflytande. 

 

Den utvidgande karriärinriktningen har en mindre traditionell karriärsyn där man 
upptäcker sin karriär genom horisontala förflyttningar till närliggande områden (vart 5-

10:e år). Framgång innebär att man hela tiden får möjlighet att utvidga sin kompetensbas 

och sina erfarenheter. 

 

Den episodiska karriärinriktningen är den mest förändringsbenägna och minst 
konventionella av dem alla. De episodiska anser sig inte ens ha någon karriär. Ju mer 

nytt de får uppleva och ju oftare byten i arbetslivet, desto bättre. 

Människor är olika avseende hur mycket varje karriärinriktning beskriver deras uppfattning 

om vad som är en ideal karriärutveckling och i hur mycket deras drivkrafter passar var och en 

av karriärinriktningarna. 

För mer info – se http://www.decisiondynamics.se/.  

      Bilaga 4 

       

      2013-10-01 

 

 

 

 

En utvärdering av projektet 

”En väg framåt” vårterminen 2013 

Ett studentprojekt inom ramen för Lunds Fontänhus.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunds Fontänhus, Kävlingevägen 15, 222 40 Lund, tel: 046-12 01 95 

 org.nr: 802456-4893; bankgiro: 492-3801; hemsida: http://www.lundsfontanhus.se 
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Detta händer i oktober: Detta händer i oktober: Detta händer i oktober:    
1 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

2 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla   

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

3 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

 16.00-20.00 Kvällsöppet 

 18.00-20.00 Disco & dans 

4 14.00 Fredagsfika 

8 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

9 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

10 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

11 14.00 Fredagsfika 

15 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

16 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

17 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

18 14.00 Fredagsfika 

22 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

23 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

24 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

25 14.00 Fredagsfika 

29 13.45-16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet 

30 14.00-19.00 Sticka, virka, sy & pyssla 

 14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

 16.00-19.00 Kvällsöppet 

31 13.45-16.00  Styrketräning/simning Högevallsbadet 

 16.00 Halloweenfest 
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Detta händer i november:Detta händer i november:Detta händer i november:   
111   14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika   

555   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

666   14.00 Klubbhusmöte14.00 Klubbhusmöte14.00 Klubbhusmöte   

   14.0014.0014.00---19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla   

   16.0016.0016.00---19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet   

777   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

   18.0018.0018.00---20.00 Disco & dans20.00 Disco & dans20.00 Disco & dans   

888   14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika   

121212   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

131313   14.0014.0014.00---19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla      

 14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

   16.0016.0016.00---19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet   

141414   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

151515   14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika   

191919   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

   16.0016.0016.00---19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet   

202020   14.0014.0014.00---19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla   

   14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

   16.0016.0016.00---19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet   

212121      13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

   14.00 Musikkryss med Ylva14.00 Musikkryss med Ylva14.00 Musikkryss med Ylva   

222222   14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika   

262626   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

272727   14.0014.0014.00---19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla19.00 Sticka, virka, sy & pyssla      

   14.30-16.00 Kurs i akvarellmålning 

   16.0016.0016.00---19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet19.00 Kvällsöppet   

282828   13.4513.4513.45---16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet16.00 Styrketräning/simning Högevallsbadet   

29 29 29    14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika14.00 Fredagsfika   
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Dikter 

När ögonen grumlas 

Och synen försvinner 

Startar ångestfabriken inuti mig 

De suddiga bilderna skapar ett avstånd till andra 

Och rätt som det är blir jag osynlig 

Då finns bara maten och mörkret 

Som vandringsbröder 

Då vill jag försvinna 

Men inte dö 

Bara försvinna en stund 

Tills jag åter har kraft att dra mig upp igen 

 

Du vackra, som tar bort händerna från min hals 

Som rör lätt vid mitt ansikte 

Som för att visa 

Jag är inte ensam 

Även om strypgreppet blir hårdare och starkare för var gång 

Tack för att du tar bort händerna 

Innan de slingrar sig fast 

Likt trädets snåriga rötter 

 

Lena Hult 

13.09.09 
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Månadens recept 
Jessicas smarriga veganska chokladmuffins 

Lisbeths  supermumsiga äppelkaka 

20-24 stycken 
200 grader 8-10 minuter 
 
5 dl mjöl 
3 dl socker 
1 tesked vaniljsocker 
3 teskedar bakpulver 
3 matskedar kakao 
100 gram vegetabiliskt margarin 
2 dl vatten 

Blanda de torra ingredienserna. Smält margarinet.  
Blanda ihop allt och häll på vatten tills det ser ut som en smet. Lägg upp 
ungefär en matsked smet per form. 

2 ägg 
2 dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
3 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
50-75 g smör eller margarin 
1 dl mjölk eller grädde 
 
2-3 medelstora äpplen 
2 tsk kanel 
3 msk strösocker 
 

 

Vispa ägg och socker poröst. Sikta ner mjöl, bakpulver och  vaniljsocker. 
Smält smöret och tillsätt mjölken. Blanda allt till en jämn smet. Smörj 
och bröa en form och häll i smeten. Skala och skär äpplena i klyftor. 
Vänd klyftorna i kanel- och sockerblandningen och fördela dem jämnt i 
smeten. Grädda i ugn 35 minuter på 250-275 grader.  
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HISTORISKT 

Fö lj Lunds Föntä nhus frä n 
stärten den 3 öktöber 2011 
till idäg. 

LUNDS FONTÄNHUS I TID I 

      2011 

3 oktober  
Lunds Fontänhus slår återigen 
upp portarna efter nedlägg-
ningen av Lunds första fontän-
hus 1996. Denna gång i nya lo-
kaler på Kävlingevägen 15.  

1 december  
Lasse lämnar 
Malmö Fontänhus 
och tar  över rodret 
i Lund. 

16 december 
8 medlemmar och 
handledare samlas för 
att äta en gemensam 
jullunch.  

30 november  
Premiärnumret av medlems-
tidningen Fontänhusbladet 
utkommer. 

23 november 
5 medlemmar. 
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      2011        2012 

 

1 september  
Startskottet går för studentprojektet ”En 
väg framåt”. Projektet, som riktar sig till 
universitetsstudenter med psykisk ohälsa, 
är det  första i sitt slag i Sverige.    

29 mars 
Fontänhuset bjuder in allmänheten 
till sitt allra första Öppet Hus. Ett 
hundratal personer besöker huset. 

LUNDS FONTÄNHUS I TID I 

Februari 
10 medlemmar. 

25 april 
25 medlemmar. 21 september 

50 medlemmar. 

3 oktober 
Fontänhuset firar 
ettårsjubileum. 

 

 

 

 

Fontänhuset  

1 år! 
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1 december 
Trädgårdsprojektet ”Gröna Fingrar” 
drar igång. Projektet finansieras av 
Allmänna Arvsfonden. 

  2012                                              2013     

LUNDS FONTÄNHUS I TID I 

15 maj 
Fontänhusets andra Öppet Hus. 
Evenemanget lockar cirka 200 
besökare till huset.  

 

Onsdagen den 15 maj kl 13-19 slår vi upp dörrarna till Lunds 

Fontänhus. Kom och se allt som händer i vårt hus. Vi bjuder på stor 

konstutställning, levande musik, mumsig Chili Con Carne (även 

vegetarisk) och café. 

 

Vi finns i en underbar patriciervilla på Kävlingevägen 15 och 

verksamheten här handlar verkligen om öppenhet. Hit är nämligen alla 

med psykisk ohälsa välkomna att genom gemenskap, arbete och 

delaktighet bygga upp sin självkänsla och skapa nya relationer. Hos 

oss finns alla förutsättningar till arbetsro, glädje, kreativitet, vila 

och gemenskap. Medlemskapet är frivilligt och kostnadsfritt. 
 

 

Öppet Hus 15 maj 

Lunds Fontänhus 

 
Väldigt välkommen! 

Kävlingevägen 15 Telefon: 046-12 01 95 

22 maj 
75 medlemmar. 
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  2012                                              2013     

24 september 
88 medlemmar. 

    

25 maj 
Öppen trädgård. Fontänhuset bjuder in 
allmänheten till en visning av Fontän-
husets rehabiliteringsträdgård.   

 

 

 

3 oktober 
Fontänhuset firar 
tvåårsjubileum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontänhuset  
2 år! 
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L 
u 
n 
d 
s  
 

F 
o 
n 
t 
ä 
n 
h 
u 
s 

Lässe skö ter grillen nä r lunchen dennä däg flyttät utömhus 

18/10 2012 Iréne vid skrivbordet  och Johan vid telefonen 

18/9 2013 Nils visar upp trädgården för Lunds  
universitets studievägledare. 

i  vardag... 11/2 2013 Johanna i ”stickningstagen”. 

6/2 2013 Kristoffer 
sammanställer  
statistik för  
Fontänbladets  
februarinummer.  

LUNDS FONTÄNHUS I BILD I 

12/12 2012 Lasse sköter grillen när köket denna dag flyttat utomhus. 

25/9 2013 Jenny manövrerar 
mustpressen.    

6/2 2013 Helga tar en kopp te 
efter lunchen. 
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18/10 2012 Lisbeth sköter receptionen denna dag. 

18/9 2013 Lena och husets praktikant Frida berättar 
för Lunds universitets studievägledare om Fontän-
huset och ”En väg framåt”. 

13/2 2013 ”Äntligen onsdag” i studentprojektet. 
Denna kväll tillagas dumplings under ledning 
av projektets två kinesiskta studenter.  

LUNDS FONTÄNHUS I BILD I 

4/2 2012 Bengt och Eva konfererar i köket. 

6/2 2012 Lisbeth välkomnar besökare i  receptionen. 

13/2 2013 Matilda .  

 2/12 2011 Johan fixar i källaren. 

29/4 2013”Gröna Fingrar” får hjälp av  elever från Nils kurs i stads-
odling att gräva upp gräsmattan.  
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31/10 2012 Rickard förbereder 
inför kvällens Halloweenfest. 

3/10 2012 Bengt och Lasse förbere-
der lunchen inför Lunds Fontän-
hus ettårsfirande.  

2/10 2012 Gunilla tar en stund ledigt 
från kontoret för att hjälpa till att 
göra äppelkaka. 

22/10 2012 Chokladprovning med 
Johanna under  Studentafton. 

12/4 2013 Vandring på Söderåsen. 

I LUNDS FONTÄNHUS I BILD 

25/9 2013 Helga gör 
tummen upp för 
skördefesten. 

6/2 2013 Eva mitt i lunchförberedelserna. 

3/10 2012 Bengt och Lasse tar en paus i 
lunchförberedelserna inför Fontän-
husets ettårsjubileum.  

25/9 2013 Nils gör äppelmust.  

25/9 2013 Nils preparerar äpplen för mustning. 
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29/3 2012 Lasse minglar under Öppet  Hus.  

15/5 2013 Cecilia Nelson inviger Lunds 
Fontänhus konstutställning. 

L 
u 
n 
d 
s  
 

F 
o 
n 
t 
ä 
n 
h 
u 
s i  fest... 

29/3 2012 Tove Klette inviger 
galleriet under Öppet hus. 

29/3 2012 Tove Klette under 
invigningen av galleriet.  

LUNDS FONTÄNHUS I BILD I 

3/10 2013 Bengt med  de hemmagjorda jubileumstårtorna. 

15/5 2013 Cecilia Nelson inviger 
Fontänhusets konstutställning.  

25/9 2013 Pumpasoppan 
tillreds under skördefesten. 

25/9 2013 Skördefest! 
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Hej Lena! Nu fyller Lunds Fontänhus två år 
och du har varit med nästan sen starten?  

- Jä, eller sen märs fö rrä ä ret. 

Vad har Lunds Fontänhus betytt för dig? 

- Det här betytt mycket, det här betytt ällt. Jäg 
brukär sä gä ätt det ä r min livlinä. Fö r ätt in-
nän jäg köm hit sä  vär jäg vä ldigt isöleräd i 
min lä genhet, öch jäg häde jä ttesvä rt ätt 
kömmä ut frä n den. Och mä dde vä ldigt, vä l-
digt dä ligt psykiskt. Sedän jäg bö rjäde gä  hä r, 
sä  kä nner jäg ätt jäg här fä tt en tillhö righet. 
Med mä nniskör söm undrär vär jäg ä r öm jäg 
inte kömmer hit, öch jä, jäg kä nner ätt jäg be-
hö vs. 

Hur fick du kontakt med Lunds Fontänhus 
från början?  

- Det vär pä  ett mö te pä  söciälköntöret, söm 
egentligen händläde öm nä gönting helt än-
nät. Dä  köm det upp nä gönting öm… fö r jäg 
visste ätt det fänns ett föntä nhus i Stöckhölm, 
öch dä  sä jäg nä gönting öm ätt det ä r sä  synd 
ätt det inte finns nä gönting sä dänt hä r i Lund. 

Och dä  häde den hä r söciälsekreterären pre-
cis värit hä r [pä  Föntä nhuset] pä  ett studie-
besö k, sä  hön sä: ”Jä, men det finns i Lund”. 
Och dä  sä  gick jäg hit. 

Vilket är det starkaste minnet från din tid 
hittills på Lunds Fontänhus? 

- Jäg kän nög inte pekä pä  nä göt speciellt, mer 
ä n ätt jäg här älltid ä lskät ätt skrivä öch hä r 
här jäg mö jlighet ätt gö rä det. 

Vad är det bästa med Lunds Fontänhus? 

- Det ä r sä  mycket! Det ä r mä nniskörnä. Jäg 
ä r inte ensäm. Mä nniskör finns, söm jäg än-
tingen kän bärä ”tjätä” med, eller kän be öm 
ätt fä  hä lite ällvärligäre sämtäl med. Jäg fä r 
rutiner, söm jäg mä ste hä, ännärs funkär inte 
jäg söm mä nniskä. Jäg kömmer hit öch vet ätt 
det ä r mö te klöckän kvärt ö ver niö öch lunch 
klöckän tölv. De ger mig en sä dän trygghet, 
de hä r rutinernä. Jäg kä nner ätt jäg här ett 
vä rde nä r jäg ä r hä r. 

Av: Fridä Böndesön 

LIVLINAN 

- LENA OM VAD FONTÄNHUSET BETYDER FÖR HENNE -   

Jag möter Lena Hult på övervåningen på Lunds Fontänhus. Jag är lite spänd. Att göra intervjuer tillhör 
inte vanligheterna för mig. Jag slappnar dock fort av när jag möts av Lenas härliga och öppna sätt att 
vara och den vänlighet hon utstrålar. Vad skönt, tänker jag, nu kör vi! 

LUNDS FONTÄNHUS I ORD  I 
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D 
et ä r cä ett ä r sedän jäg bö r-
jäde pä  Lunds Föntä nhus. Ti-
den gä r sä  snäbbt. Jäg visste 
fäktiskt inte hur det funge-

räde rent präktiskt fö r mä nniskör söm 
kömmer hit. Det ä r mycket intressänt ätt se 
hur det gä r fö r ällä dem söm besö ker Fön-
tä nhuset.  

Jäg ä r mycket impöneräd ö ver den värmä 
öch vä nligä ätmösfä ren söm finns hä r. Allä 
kä nner sig hemmä. Män kän sä gä ätt det ä r 
vä rt hus. VA RT HUS… Det betyder ätt vär 
öch en kä nner sig vä lkömmen öch trygg.  
Och det ä r sä  viktigt fö r öss ällä ätt hä en 
pläts dit män kän kömmä öch trä ffä ändrä 
mä nniskör, kä nnä sig vä lkömmen öch be-
kvä m. Vi trivs brä i vä rt hus.  

Hit kömmer vi fö r ätt delä vä rä pröblem, 
besvikelser, glä dje öch tä rär med värändrä. 
Det fungerär sä  brä ätt män vill kömmä hit 
öftäre fö r ätt trä ffä öch umgä s med sinä nyä 
vä nner öch bekäntä. 

Män kän gö rä sä  mycket hä r. Pä  mörgönen 
här vi ett mö te dä r vi sjä lvä plänerär öch 
bestä mmer väd vi skä gö rä under dägen. 
Vär öch en här sinä uppgifter. Män kän är-
betä med tidningen, jöbbä i kö ket, ärbetä i 
trä dgä rden, eller hjä lpä till pä  ändrä sä tt. 

Vi här ä ven finä mö jligheter ätt deltä i 
ölikä äktiviteter  söm  t.ex. simning, äfrö-
däns, styrketrä ning eller äeröbicspäss. 
Män kän öcksä  lä rä sig simmä i simskölän 
pä  Hö gevällsänlä ggningen. Föntä nhuset 
betälär fö r ällt dettä. I huset kän män dess-
utöm lä rä sig ätt stickä, virkä eller sy. 

Att trä ffä ändrä mä nniskör öch umgä s ä r 
viktigt fö r ällä mä nniskör. De flestä kä nner 
behöv äv ätt prätä öch uttryckä sinä tän-
kär öch ä sikter. Pä  Föntä nhuset vä gär vi 
tälä öm vä rä funderingär öch ö nskemä l. 
Det ä r sä  viktigt ätt vä gä gö rä dettä. 

Jäg skulle ä ven viljä sä gä nä grä örd öm per-
sönälen söm ärbetär hä r pä  Föntä nhuset: 
Lässe, Ire ne, Gunillä, Evä, Jöhän, Helgä, 
Lenä öch Nils. Allä dessä mä nniskör här ett 
stört hjä rtä. De ”brinner” fö r  sitt ärbete. 
De prätär med öss, delär vä rä pösitivä öch 
negätivä upplevelser, lugnär öss, fö rbä tträr 
vä rt humö r öch hjä lper öss ätt mä  brä. 

Jäg vill täckä ällä söm kömmer hit, äll per-
sönäl söm ärbetär hä r öch ällä mä nniskör 
söm bidrär till ätt vi här dennä fäntästiskä 
mö tespläts. 

/Lina 

FONTÄNHUSET 

- LINA OM DESS BETYDELSE -   

LUNDS FONTÄNHUS I ORD  I 

 

Deadline för manuskript till årets sista 
nummer av Fontänbladet  

                      fredag 29 november 
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Trygghet, vänlighet, 
känner mig sedd. 

Fontänhuset har gett 
mig ett sammanhang 
att vara social och 
kreativ i och det är 

jag tacksam för.  
/Jessica 

Någonstans att gå på dagarna 
och känna tillhörighet. Träffa 

människor att prata med. Delta 
i olika aktiviteter. Äta en god 
och billig lunch. Bra möjlighet 

att träna.  

Att jag kan 
vara mig själv! 

Gemenskap. Studiero. 
Arbetsinriktade dagar. 

Slippa ensamhet. Kan 
komma hit och träffa 
någon att prata med. 
Göra saker som ger 

inspiration. 

Som medlem nummer 5, alias Lynnette 
”Cicky” Johansson, anser jag att Fontän-
huset gjort mig mer utåtriktad och att 
det är lättare för mig att umgås med 

folket här. Detta har lett till att jag har 
börjat i en teatergrupp.  

Kramar till eder alla! 

En studieplats som 
man kan komma till för 
att byta miljö. Träffa 
andra studenter. Vara 

med på aktiviteter 
och att få vara med på 

lärorika möten som 
inspirerar. 

Jag är glad att det 
finns, ty det är alltid 

så trevligt att 
komma hit. 

Vad betyder Fontänhuset för dig? 
LUNDS FONTÄNHUS I ORD  I 
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Jag kommer ut 
mycket mera, tack 
vare Fontänhuset.  

/Tony 

Fontänhuset bryter 
ensamhet, typ Ipren 
mot ensamhet. Det 

finns inga krav på en, 
det är väldigt skönt, 
ger lugn i kroppen. 

En plats för 
gemenskap och 
mycket skratt. 
Det är alltid 

roligt att 
komma hit. 

Det betyder ett hus 
och en trädgård full 
av trevliga människor 
och saker att göra. 

Meningsfullt. 

Den dagliga kontakten med 
allt som händer i huset! 
Prata fotboll med Iréne! 
Allt kul med min kompis i 
köket när vi bakar pizza. 

Det har bevisat Guds 
existens bortom varje 

rimligt tvivel (ni vet vad 
jag tycker).  

Det är trevligt att ha ett skäl 
till att vara ute i trädgården! 
Sedan uppskattar jag väl det 
sociala och allt annat också. 

/Eoin 

Fontänhuset betyder 
mycket därför att 
jag har fått många 
kompisar. Jag trivs 

mycket bra här. 
/Lisbeth 

Vad betyder Fontänhuset för dig? 
LUNDS FONTÄNHUS I ORD  I 
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Ovanstående diagram visar medlemstillväxten per månad samt det totala medlemsantalet vid 

varje månads slut under perioden 3 oktober 2011 till 30 september 2013. Den genomsnittliga 

medlemstillväxten per månad under 2011 var 1,7 personer, under 2012 uppgick siffran till 

3,7 personer och under 2013 var medlemstillströmningen 3,8 personer per månad. Från att ha 

börjat med två medlemmar vid oktober månads slut 2011 hade Fontänhuset per den 30 sep-

tember sammanlagt 88 medlemmar. Utöver dessa finns i dagsläget ytterligare ca 20 personer 

som enbart är medlemmar i Fontänhusets studentprojekt ”En väg framåt”.    

Som en naturlig följd av medlemstillväxten har både antalet personer i verksamheten och an-

talet serverade luncher ökat stadigt under den aktuella perioden. Under 2011 serverades i ge-

nomsnitt 121 luncher per månad, 2012 åt i genomsnitt 146 personer lunch på Fontänhuset 

varje månad medan motsvarande siffra för 2013 är hela 235.    

Endast när det gäller antalet människor på besök i huset är siffran genomgående lägre varje 

enskild månad under 2013 jämfört med samma månad 2012, med undantag för maj 2013. 

Som framgår av nedanstående diagram välkomnade Lunds Fontänhus allra flest besökare un-

der en och samma månad under mars 2012 respektive maj 2013, det vill säga när Öppet Hus 

ägde rum.   

 

  

Jubileumsstatistik 
Lunds Fontänhus historia i siffror 

LUNDS FONTÄNHUS I SIFFROR I 
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Jubileumsstatistik: Lunds Fontänhus historia i siffror. 

 
Antal personer i verksamheten 2011-2013: 

 

Människor på besök i huset 2011-2013: 

 

Medlemstillväxten 2011-2013: 

 

Serverade luncher 2011-2013: 
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Notiser 

Utveckling av friskvårdskonceptet 

Vi vill gärna ta del av dina tankar och önskemål vad gäl-

ler friskvården. Du får föreslå vad som helst och när som 

helst! Ta upp det på morgonmötet, prata med Johan eller 

någon annan i huset alternativt skicka ett mail till 

info@lundsfontanhus.se. 

Kvällsöppet på torsdagar avskaffas 

På klubbhusmötet den 4 oktober beslutades att kvällsöp-
pet på torsdagar slopas p g a alltför få besökare. Huset 
kommer dock att vara öppet kl. 18-20 första torsdagen 
varje månad, d v s när Danshaket pågår, och den 31 ok-
tober när Halloweenfesten går av stapeln.  

Tack till Lunds Stenugnsbageri! 

Stort tack till Lunds Stenugns-
bageri som lånar ut en av sina kyl-
diskar till Fontänhusets café.  

Nu är jag tillbaka för att skriva om mitt liv. I 
sommar har jag varit i Malmö. Det har varit ro-
givande. Jag har varit på café och även på ett va-
ruhus som heter Triangeln. Triangeln har reno-
verats och blivit fin. Nu senast var jag på Malmö-
festivalen. RIX FM-konserten hade unga artister. 
Mina känslor var blandade om vad jag tyckte om 
den. 

Jag bor i Lund och ibland kan Lund kännas 
litet. Då är det en bra möjlighet att kunna åka tåg 
till Malmö eftersom de har andra öppettider än 
vad Lunds stad har. 

 

Jag har även läst en bok som heter ”Emma”, 
som är skriven av Jane Austen, om hennes liv. 
Boken var svårläst eftersom den är skriven på 
engelska. Jag såg ett program på teve om eng-
elska slott och herrgårdar. I programmet berät-
tades det om familjen Woodhouse. Intressant 
program. Slottet är idag under ras och kan inte 
bebos.  

Jag har haft en lång sommar och har inte va-
rit så mycket på Fontänhuset, men det känns bra 
att komma tillbaka och träffa människor.  
/Diana 

Skördefesten 25 september 

Ett stort tack till alla, personal, praktikan-
ter och medlemmar, för ert jobb med att 
fixa så att vår skördefest blev så kanonbra 
som den blev. Ni är bäst!/Iréne 

Tack till Råby Gård! 

Varmt tack till Råby 
Gård för de tre sy-  
maskiner som skänkts 
till verksamheten.  

Åtta onsdagar är inplanerade: 
oktober: 16:e, 23:e & 30:e  
november: 13:e, 20:e & 27.e  
december: 11:e & 18.e  

Tid: kl. 14.30-16.00  

K
u

rs
e
n

 ä
r 

g
ra

ti
s!

 

Dianas berättelse 

mailto:info@fontanhuset.se
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Halloweenfest  

31 oktober kl 16 
Sista anmälningsdag: 

 24 oktober 
 
 
 
 
Klädsel: Frivillig maskerad  

Tilltugg: Varm korv med bröd & snacks 
 

 

 

Sticka, virka, sy & pyssla 
 

onsdag: 14:00-19:00 
 

Vi handarbetar eller  
pysslar och har   

trevligt tillsammans! 
 

Välkommen! 
 

 

Meddela köket om du 

vill äta lunch                                                     

senast kl. 10.00  

samma dag 

 
Lunchpris: 

30 kr utan kupong 

25 kr med kupong 

Obs! 

Sista inlämningsdag 
för manuskript till 

Fontänbladets  
novembernummer:     

fre 25 oktober  

Kom ihåg! Klubbhusmötet ons 6:e nov 
kl 14.00 

Fredagsfika 

kl. 14.00 

Vi samlas varje fredag 

för en gemensam        
    

fikastund 

 

Välkommen! 

Fontänhusets anslagstavla 
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Stödmedlemskap 

Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli 
stödmedlem. Då får du/företaget varje nummer av vår medlemstidning, 
Fontänbladet, som ges ut en gång per månad.  

Vid inbetalningen vänligen ange ”Stödmedlem Lunds Fontänhus” 
samt ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 
Privatpersoner     200 kr/år                   Bankgiro: 492-3801 
Företag    1 000 kr/år                   Plusgiro: 60 57 80-6  
Autogiro            100 kr/mån                    Org.nr: 802456-4893 

 

Styrelseledamöter: 

Ann-Charlotte Ardermark 

Bengt Axfors 

Arne Bojesson 

Kerstin Hedelin 

Björn Anders Larsson 

Sonja Lindlöf 

Mats Olsson  

Marita Swärd 

Öppettider:  

mån, tis, tor 9-16 

ons    9-19 

fre     9-15 

lör, sön   stängt 

Adress: 

Kävlingevägen 15, 222 40 Lund 

Telefon: 

046-12 01 95 

E-post: 

info@lundsfontanhus.se 

Hemsida: 

www.lundsfontanhus.se 

Facebooksida:  

www.facebook.com/lundsfontanhus.se 

Detta är Lunds Fontänhus: 
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Advokatfirman Hedelin AB 

Bergman & Eek Advokatbyrå 

Johanniterorden i Sverige 

Lunds Stenugnsbageri 

Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Soeco 

Stiftelsen Lindhaga 

 

Cecilia Larsson Glowacki 

Per Torell 

Jonas Eberhard 

RSMH Mittpunkt 

Siw Hult 

Eva Skandevall 

Gert & Gun Birgersby 

Martin Stensson 

Åsa Nyberg 

 

Eva Miles 

Karin Rattén 

Gunnel Börjesson 

Ann-Christine Engdahl Olesen 

Sverker Oredsson 

Rosa Skaladottir 

Ying-Sum Tsui 

Eva von Boer Lindskog 

Tack till våra stödmedlemmar och sponsorer: 

 

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 
 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 

Therese Karlsson 
 

samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbetspartners och 
till alla andra som vi glömt... 
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Lundabornas hetaste  
julklappstips 

2013 

Bli stödmedlem nu! 
Gör en bra bit av LUND  

ännu bättre. 
 

Lunds Fontänhus behöver dig! 
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