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”Klimatting Ett ska 
inspirera unga till att agera  

och känna sig delaktiga  
i klimatdiskussionen.” 

hjalmar nordén,  
projektledare   
klImattIng ett

Klimatsmart 
för framtiden
en dag med hemvården
från sopor till biobränsle 
Kultursatsningen fortsätter

10 hemvård 20 naturvetensKap 16 bostad 14 miljö 4 Kultur
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 S
å funkar det är det stående temat på 
Science center när lokalen på totalt  
1 000 kvadratmeter slår upp dörrar-
na också för allmänheten under näs-
ta år. Då finns här ett stort experi-

mentarium och två  laborationssalar som ska 
användas i utbild ningssyfte.

Invigningen på Kulturnatten lockade många 
besökare, unga som vuxna, och var en smyg-
start på vad som erbjuds när ombyggnaden av 
Vattenhallen är klar och verksamheten är i full 
gång.

– Vårt motto är att inte säga nej till någon, 
med det långsiktiga målet att få fler ungdomar 
att välja naturvetenskapliga och tekniska ämnen 
på gymnasiet och högskolan, säger Monica Alm-

qvist, projektledare på Science center. 
Hon är initiativtagare till Science center som 

drivs av Lunds Tekniska Högskola (LTH) med 
stöd från ett flertal sponsorer, bland andra Tetra 
Pak, Sysav, Axis och Trelleborg.

en miljon bidrag
Totalt har drygt en miljon i bidrag kommit in. 

– Vi sträcker ut händerna åt alla håll. Alla 
 bidrag är välkomna och gör stor nytta i en ung-
domsverksamhet som denna, säger Monica 
Almqvist.

Och intresset utifrån är stort. Under invig-
ningen i september samlades både representan-
ter från näringslivet och lundabor i Vattenhallen 
för att lära sig mer om naturens och teknikens 
under. ESS och Max-lab har anmält sitt intresse 
att vara med och visa upp sig när verksamheten 
på Science center är i full gång. 

Under två år har också en särskild grupp på 

LTH, kallade Experimentörerna, jobbat med att 
ta reda på vad som stimulerar barnens intresse. 

– Vi ska fungera som en länk mellan grund-
skola, gymnasium och högskola genom att er-
bjuda sånt som grundskolan inte kan. Men vi 
ger också tips till lärarna, säger Monica Alm-
qvist och fortsätter:

– Det behövs absolut fler utbildade ingenjö-
rer i framtiden för att den tekniska och medicin-
ska utvecklingen ska kunna fortsätta. 

Även Peter Sörbom, näringslivschef på Lunds 
kommun, tar emot Science center med öppna 
 armar.

– Det är viktigt för Lunds fortsatta utveckling 
inom forskningsområdet att intresset för natur-
vetenskap väcks tidigt och på ett lekfullt sätt. Ett 
Science center kan på sikt följas av flera och är 
definitivt en attraktion kopplad till besöksnä-
ringen.

framtidens ingenjörer
Den 19 september invigdes ett nytt Science center  
i Vattenhallen. Med start i höst bjuds skolklasser in 
att testa sina kunskaper med hjälp av kemishower, 
 optiska experiment och ett planetarium.

  susanna berling 

 1 Kasper dudziK

q Science center öppnade för Skånes 
 skol klasser den 12 oktober. 

q Boka ditt besök på  046–2223715

Å www.lth.se/vattenhallen

science center




