Full fart i Sandby

”Ska vi laga lite mat?”

Matilda Jönsson, 9 år från Harlösa, var en av
många som deltog vid Sandby Sportscamp.
SIDAN 8

Fredrik Magnusson frågar sig om det inte är dags
att vi börjar använda våra dyra kök.
SIDAN 2

Onsdag 4 juli 2012 Vecka 27

Byaråd bävar för bussturer
Stora förändringar att vänta i kollektivtrafiken till och från Dalby nästa år
TRAFIK. Nästa höst väntar stora förändringar i bussnätet vilket kommer att påverka trafiken till och från Dalby. Byarådet i byn går redan nu ut för att öppna upp en dialog med de
ansvariga, och det råder ingen brist på idéer.

– När ändringar redan är gjorda är det för sent att stå med protestlistor, säger Christer Hjort
som är vice ordförande i Dalby Byaråd.
SIDAN 2

Han visar
sin kärlek
i bilder
FOTO. Som ung student
kom Jan Öberg till Lund
1972. Han blev kvar och
nu, 40 år senare, förklarar han sin kärlek till staden i en fotobok.
– Jag har alltid med
mig en kamera, berättar
Jan Öberg.
SIDAN 6

Radiokemi
med Ulf
i Sommar
RADIO. Ulf Ellervik är
till vardags professor i
bioorganisk kemi i Lund,
men den 4 juli blir han
sommarpratare i radion.
Ämnet blir kemi.
– Det är ju det jag brinner för men jag vill gärna föra ihop med det
kultur. Det är helt ok
att säga att du inte kan
något om kemi och
naturvetenskap men
ingen skulle någonsin
säga att man inte kan
något om kultur.
SIDAN 4

Upplev först –
fråga sedan

SIDAN 13

SARA NILSSON hjälper en grupp vetgiriga sommarlovslediga ungdomar att göra badbomber på Vattenhallens sommarteknikskola.

FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

Lördag 14 juli kl.16.00
Lunds BK – IK Oddevold
Matchbollar skänkta av

Volkswagen
Lund
Matchvärd

Bild: Lars Edsheim
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LBK – mot högre mål
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Far from sleepy city
I was recently talking on the phone with a friend of mine
who lives in a small town close to Ystad, and he asked me
if Lund is totally deserted by now. I surprised him by saying that it really is not that empty. This came to me as a
surprise as well, because I really thought that in between
my last column and this one and right after all of the high
school students are done with their graduations, Lund
will really become a sleepy town with hardly anybody on
the streets. But it had not, so let this column serve a purpose of me standing corrected to what I have written in
my previous one.
When the weather is nice, which means just a bit of sun
among the thick clouds, around 16 degrees, but with no
rain in sight, I am walking around the city during my
breaks from number crunching and analyzing. When all
the students, Swedish and International alike, go to their
respective homes or go traveling around Sweden or abroad, the population of the city is more than halved.
Lund continues to be far from a sleepy city, here I am
using my friend’s town are a reference point, but now
during the summer months you can actually see the real
Lund and the people walking around are mostly the native inhabitants and close-distance commuters. This also
means that you start hearing a lot more of only the skånska
dialect instead of listening to a mixture of different languages, accents and dialects from
Sweden and other countries.
I am not the one to tell which side of
Lund is better, but as a person who has
just finished his studies and yearns
for the peace and quiet, I have to say
that I prefer this side of the city.
Piotr Widulinski kommer från
Polen och pluggar sedan några år
tillbaka i Lund.
PIOTR WIDULINSKI
redaktion.lund@lokaltidningen.se

Experimentlusta på
LTH:s sommarskola
Upplev först och fråga sedan är årets motto
TEKNIKSKOJ. Uppleva och
sen fråga. Det är det som
gäller på Vattenhallen på
LTH där sommarlovslediga
barn och ungdomar som
lär sig naturvetenskap och
teknik genom experiment,
cirkus och freerunning.

För andra året arrangerar
Vattenhallen Tekniksommarskola. Sommarlovslediga barn och ungdomar
får med hjälp av studenter
en smak av både naturvetenskap och teknik genom
experiment.
– Vi vill vara en mötesplats
där du upplever först och
frågar sen, säger Amanda
Haux från Vattenhallen.

Badbomb
De som valt tekniksommarskola har en kemidag när
Lokaltidningen är på besök.
En grupp gör badbomber
medan andra gör vulkaner,
läsk och schampo. Sara Nilsson läser lantmäteri till vardags och guidar en grupp
genom konsten att göra en
egen badbomb.

Visfresjusbtilievumal
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För nionde året är det dags för två magiska dansk-svenska
viskvällar under trädkronorna i Stadsparkscaféet i Lund!
Onsdag 1 augusti

Torsdag 2 augusti

Gösta Linderholm

Marie Bergman & Lasse Englund

Ewert Ljusberg

Anna Hertzman

Lars Demian & David Tallroth

Cathrine Legardh (DK)

Dan Viktor

Claes Jansson

KG Malm

Husbandet ft. Steve Grahn

Nilla Nielsen
Sømandsorkestret (DK)

Katarina Koos &
Christer Söderkvist

Visskolan Västervik

Visskolan Västervik

BLÅA VULKANER kan kanske väcka kemiintresset.

DIABOLON är ett sätt att börja fundera kring acceleration,
tyngdpunkt och kraft.
FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

– Vi försöker visa upp
naturvetenskap och teknik
på ett roligt sätt och sätta
det praktiska i fokus samtidigt som barnen träffar nya
kompisar.
– Vi vill också visa upp de
olika ingenjörsområdena
för barnen. När det kommer
äldre ungdomar på besök så
blir vi lite av ett fönster mot
hela verksamheten på LTH.

Mötesplats för alla
Hjalmar Risinger håller till i
en annan del av Vattenhal-

len med en grupp som går
i cirkusskola. Principen är
densamma som de som håller på med kemi, att lära sig
något samtidigt som man
gör något kul.
– De håller bland annat på
med jonglering, diabolo,
devilsticks, akrobatik och
enhjuling, berättar Hjalmar,
som förutom att lära ut även
gör shower på Vattenhallen.
Vattenhallen har vid sidan
om skolorna öppet för allmänheten hela sommaren.
– Vi har runt 50 timanställ-

da studenter som arbetar för
oss och de är en väldigt stor
del av verksamheten här. Vi
vill att det ska vara en mötesplats för alla, säger Amanda
Haux som hoppas på att fler
ska hitta till Vattenhallen
under sommaren.
Senare i sommar kommer
Vattenhallen ha skola där
deltagarna får testa på freerunning och principen är
densamma som för andra
aktiviteter, att lära sig om
natur och teknik på et praktiskt och roligt sätt.
FREDRIK
MAGNUSSON
fredrik.magnusson@lokaltidningen.se

►Har du lust att prova på
cirkus och jonglering kan du
testa på Vattenhallen veckan
ut mellan klockan 13 och 15.

Musik på

Bosjökloster
2012

SÖNDAG 5 AUG KL. 16.00 KROKE BAND IN CONCERT
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SÖNDAG 12 AUG KL. 16.00 TRIO ANASSA

Presentatörer Peter Steffensen (DK) & Ivar Sjögren
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InsläppLMtFörbandLMtArtiststart kl. 18.30
BILJETTER 290 kr/dag, 490 kr/två dagar. Säljs hos TICNET, Biljettbyrån i Lund, Stadsparkscaféet,
Lindahls Tobak. OBS! Endast bordsbokning för dig som har biljett!

Barnvisfestival

Torsdag 2 augusti kl. 13–14
– Kom och sjung med teaterungdomarna från Ystads Sommarteater

SINGH & GOLDSCHMIDT
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LÖRDAG 18/SÖNDAG 19 AUG KL. 16.00
OPERAGALA: WIEN, MINA DRÖMMARS STAD
)  + (    
# )'  

!, -  
+  

Entré 50 kr/barn. Medföljande föräldrar fri entré.

SÖNDAG 2 SEPT KL. 16.00 LARS-ERIK LARSSON: FÖRKLÄDD GUD

Arrangeras av Ivar Sjögren och Föreningen Dansk-Svensk Visfestival i Lund, i samarbete med
Stadsparkscaféet i Lund, med stöd av Sommarlund, Kultur Lund, Lunds Turistbyrå, LUND.CC, Carlsberg
Sverige, Lokaltidningen Lund, Fastighetsmäklare Rolf Hettinger AB, Lindahls Tobak, Just Nu, m. fl.
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Rabatterade hotellpaket på

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Lindahls Tobak

Info: www.lund.cc/visfestivalen
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BILJETTER:

www.musik-bosjokloster.se



          

