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Hur funkar ultraljud? Fixar du att
bygga ihop din egen ficklampa? Och
hur är det egentligen att plugga på
LTH? När experimentverkstaden Sci-
ence center öppnar i den gamla vatt-
tenhallen på LTH möts Skånes skole-
lever av ett femtiotal experiment.
Men de får också träffa studenter och
lära sig vad en forskare gör.

–  Det går mycket ut på att träffa nya
grupper. Det är egentligen inte lun-
dafamiljen vi är ute efter, säger pro-
jektledare Monica Almqvist.

SIDAN 2

”Vi vill
visa
bredden
av vad
teknik
är”

KLURIGT. Ljudexperimentet är ett av ett fem-
tiotal på nya science center på LTH. Projektle-
dare är Monica Almqvist. 
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Hyresvärden Bertil Andersson har förbjudits att hyra ut
sina nedgångna lägenheter på gården Tunisborg. Men
fler hyresgäster är ändå välkomna.
–  Lägenheter finns, men jag får inte hyra ut, så då får det
bli utan kontrakt, säger Bertil Andersson i telefon.

SIDAN 4

Uthyrning
sker trots
förbud
Misärboendet finns kvar

NY. Andreas Bamberg var med om att gå till slutspel med IFK
Trelleborg under sin första säsong med laget. FOTO: SIMON LUNDH

Bamberg ny i H43 SIDAN 18

RÖRIGT

SPORT

Rektorn har fullt upp

Floden av ärenden sinar inte
Slaget om Lund avgörs igen
– denna gång i ringen
Thaiboxingen intar Eoshallen med meriterade gäster.

AKTUELLT

””Du hittar åtminstone
två du gillar.”

SIDAN 14

på Nöbbelövs Mossaväg 3 
(Bredvid Landernäs Marmor)

Snart flyttar vi  
till nya fräscha lokaler

Nyöppning

21 septem
ber!

Nyöppning
med lökfest
efter ombyggnation

www.lillafi skaregatanstradgardsbutik.se

 15–50 %
rabatt på hela blomster lök-
sortimentet
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Erbjudandet gäller t.o.m. 26/9, med 
reservation för slutförsäljning.

Det lilla varuhuset med  
det stora sortimentet

. 6-1 17

Köp dina vitvaror i

city!

Bill hjälper dig gärna
att leverera, installera 
och föra bort dina gamla 
vitvaror.

Stort sortiment, kort leve-
ranstid och inga onödiga 

försäkringar.
Vi hjälper dig att 
göra ett tryggt och 
bra vitvaruköp!
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EKONOMI. Sparbanken
Finn och Sparbanken Gri-
pen går samman.
– Vi vill bli den ledande
banken med fokus på
Öresundsregionen, säger
Lars-Erik Skjutare, vd i
Sparbanken Finn.

I ett pressmeddelande med-
delar bankerna att de beräk-
nas verka under gemensamt

namn (vilket är inte klart
än) senast 1 januari 2011.
Sparbanken Finn ska äga 75
procent och Gripen 25.

Hamnar i Malmö

Sparbanken Finn har nu hu-
vudkontor i Lund, och Gri-
pen i Ängelholm. Går fusio-
nen i lås kommer huvud-
kontoret för den nya ban-
ken att ligga i Malmö.

– Vi vill skapa en ny bank
som är det självklara valet
när det handlar om affärer i
Öresundsregionen och som
utgör en mötesplats och en
motor i den regionala eko-
nomin, säger Lars-Erik Skju-
tare.

Den nya banken får
200 000 privatkunder och
16 000 företagskunder, en
affärsvolym på 80,5 miljar-

der kronor och cirka 600
medarbetare.

Måste godkännas

Planer finns även på etabler-
ing i Köpenhamn.

Ett 50-tal tjänster beräk-
nas försvinna på grund av
gemensam administration,
dock inte genom uppsäg-
ningar utan naturliga av-
gångar/pensioner.

Bildandet av den nya ban-
ken förutsätter att huvud-
männen i de båda banker-
na, samt Finansinspektio-
nen och Konkurrensverket,
godkänner planerna.

EXPERIMENTLUSTA. Efter
många års diskussioner
och månader av byggan-
de är det äntligen färdigt.
Snart öppnar experiment-
verkstaden science cen-
ter i Vattenhallen på LTH.
–  Vi vill visa bredden på
vad teknik är, säger pro-
jektledaren Monica 
Almqvist.

Kan man verkligen bygga
sin egen ficklampa? Ja då,
det är inte ens särskilt kom-
plicerat. Det kommer
många av Skånes skolelever
att lära sig framöver. Med
lite tur får de på kuppen upp
ögonen för hur kul det är
med naturvetenskap. Det är
i alla fall tanken med experi-
mentverkstaden science
center som snart står färdigt
i vattenhallen på LTH.

–  Kruxet är att få niorna att
läsa naturvetenskapliga
program på gymnasiet, sä-
ger Monica Almqvist, lektor
på elektrisk mätteknik och
projektledare för science
center.

Skolorna har länge efter-
lyst en dialog med universi-
tetet och Monica Almqvist
har fått mycket positiv re-
spons.

–  De känner sig inbjudna
och välkomna. Universitetet
är så stort, det är inte så lätt
att hitta, säger hon.

Flera år av arbete

Hon och styrgruppen har
arbetat i flera år med att för-
verkliga science center. Se-
dan mars har man byggt i

den gamla vattenhallen och
den 12 oktober kommer
den första skolklassen på
besök.

De kan då testa runt 50 oli-
ka experiment och får lära
sig lite om hur ultraljud fun-
kar, hur en forskare jobbar
och hur man gör när man
löder.

Vissa dagar kommer scien-
ce center att vara öppet för
allmänheten, till exempel
på teknikens dag den 4 ok-
tober. Och företag är väl-

komna att ha firmafest i den
gamla vattenhallen.

–  Vi säger inte nej till nå-
gon, men fokus ligger på
högstadiet och gymnasiet,
säger Monica Almqvist. Just
därför har man lagt experi-
menten på en nivå som är
några snäpp ovanför leksta-
diet.

–  Vi ska försöka hålla det
så att det är intressant för en
gymnasieelev, säger hon.

I det som kallas ”blå rum-
met” ska eleverna få prova
på att bygga egna ficklam-
por.

–  De tejpar ihop sin egen
ficklampa och ingen
ficklampa blir den andra lik,
säger Monica Almqvist.

Driver projekt

Under några år har hon dri-
vit projektet experimentö-
rerna, ett science center i mi-
niformat, på LTH.

Att gå igenom konstrue-
randets olika stadier, med
misslyckande, nya försök
och till slut framgång i form
av en fungerande ficklam-

pa, är mycket vad naturve-
tenskaplig forskning går ut
på, menar hon.

–  Det blir glapp, de blir ir-
riterade och sedan så attans
stolta när de klarar det, sä-
ger Monica Almqvist.

Studenter berättar

På science center kommer
ungdomarna också att få
träffa och prata med LTH-
studenter som berättar om
hur det är att plugga natur-
vetenskapliga ämnen.

–  Science center går också
mycket ut på att träffa nya
grupper. Det är egentligen
inte lundafamiljen vi är ute
efter, säger Monica Al-
mqvist.

LTH står för science centers
hyra på 3,2 miljoner under
de första fem åren. Dessu-
tom har man sponsring av
ett antal olika företag. Efter
den perioden är det tänkt
att man ska stå på egna ben.

Science center ska locka 
Eleverna får prova experiment i den gamla vattenhallen
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FÄRDIGT. Den gamla vattenhallen har renoverats och fyllts med
ett 50-tal experimentstationer. Projektledare för science center är
Monica Almqvist. FOTO: SARA FROSTBERG LOWERY
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Bankerna Gripen och Finn fann varandra
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Just nu på webben:

KLICKA
VIDARE

MALMÖ. Legendarer från
Finland och babyrave är en
liten del av den elektroniska
Full Pull; Kontra-festivalen
som drar igång på fredag i
Malmö.

BESPOTTADE

HELSINGBORG. Från un-
dergroundkungar till bespot-
tade storsäljare i main-
streamfacket. Resan har 
gått snabbt för Skåneaktuella
Dead by April.

SPEL. Oförskämt roligt, men
gudalikt fult, tycker spel-
recensenten Maxim om G.I.
Joe: The Rise of Cobra. Du
hittar många fler spel på 
webben.

BABYRAVE

RECENSION

TRELLEBORG. Mattias
Thylander lämnar Trelleborgs
FF. Lokaltidningen träffade
honom för att prata fortsatt
karriär, snurrfinter och värme-
pumpar.
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E-post  
Tipsa Lokaltidningen – mejla till  

Adress 

Tel. Fax 

Tidningschef 

Ansvarig utgivare Chefredaktör Michael Falk

Nästa utgivning 

Annonsera! 
Ring 046-32 57 50

Sjukgymnastik 

Hembesök för bedömning 
och rådgivning.

Instruktion och handledning 
till assistenter och anhöriga.

Behandlingsperioder i 
hemmiljö.

För dig med neurologisk sjukdom eller 
skada samt till dig som är äldre och lider 
av någon form av funktionsnedsättning.

Fysiolund drivs av leg sjukgymnast Cecilia Persson. 
Läs mer på www.fysiolund.se eller ring 0735-95 40 70.

För dig med neurologisk sjukdom eller 
skada samt för dig som är äldre och lider 
av någon form av funktionsnedsättning.Loppmarknad 

Lördagen den 26 september  
kl. 10.00 - 14.00 

Lionshuset, Verkstadsgatan i Dalby 
Vid Lantmännens silo.

Hela vinsten går oavkortat till vår hjälpverksamhet.

Höstens försäljningstillfälle 26/9, 31/10 och 28/11 2009
kl. 10.00 - 14.00

Möbler, kläder, husgeråd, böcker och mycket annat. 

Kom och fynda!

Lions Dalby


