
TEKNIK.  Vilka uppfi nning-
ar behöver vi om 100 år? 
Den frågan löste elever 
från årskurs fyra under två 
dagar i vattenhallen när 
Sveriges Ingenjörer bjöd in 
till teknikkollo.

För andra årets i rad så ord-
nade Sveriges ingenjörers 
distriktsklubb tillsammans 
med den lokala klubben på 
LTH teknikkollo för elever 
i årskurs fyra. Med hjälp av 
gamla datordelar, skivspe-
lare, kasserade dammsuga-
re, lim, ståltråd, tvättsvam-
par och pinnar fi ck barnen 
i uppgift att uppfi nna något 
som kommer behövas om 
100 år.

Öka intresset
– Huvudsyftet är att öka tek-
nikintresset bland barnen.
De är ofta intresserade men
man behöver underhålla
det och börja tidigt så att
det håller i sig, säger Fredrik 
Edman som är ordförande i
den lokala klubben på LTH
innan han får frågan om

det är möjligt att koppla in 
ström eller fi xa batterier av 
en av uppfi nnarna.

– Underhåller vi inte intres-
set så avtar det och annat 
blir intressantare men med 
små insatser så håller vi det 
vid liv. Det är också väldigt 
hands-on vilket är bra. Myck-
et sker med datorn idag men 
här får man pyssla.

Inga begränsningar
Eleverna hade studenter till 
sin hjälp men det handlar 
inte om någon styrning.

– Vi har inga begränsningar 
och de ska tänka ut det som 
de vill bygga helt fritt. Vi har 
sett allt från små robotar till 
kretskort som omvandlats 
till framtida städer. Det är 
oerhört imponerande, säger 
Fredrik.

Tanken är att arrang-
emanget ska bli årligen 
återkommande. 
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TURNERING.  För tredje året 
i rad ordnar Lunds kom-
mun Nattafotboll för hög-
stadieungdomar. Den 15 
november sparkar man 
igång på Victoriastadion.

Thor-Björn Blomqvist är 
fältassistent och ingår i 
Fältgruppen som ordnar 
turneringen.

– Det är en väldigt populär
turnering som ordnats tidi-
gare men som vi satte igång 
igen för tre år sedan. Vi rik-
tar oss inte till fotbollsklub-
barna utan till de ungdo-
mar som är på fritidsgårdar 
och står utanför föreningsli-
vet. Du samlar ihop kompi-
sar och anmäler dig via din 
fritidsgård.

250 spelare
Förra året var det 250 styck-
en ungdomar som anmälde 
sig till turneringen, av dem 
var 35 tjejer. 

–Vi hoppas att det ska bli
fl er tjejer i år och vi satsar på 
det, säger Thor-Björn.

Det kostar en hundralapp 
att vara med men då ingår 
mat och dryck under kväl-
len för spelarna. I år har 
man också satsat på lite fl er 
kringarrangemang.

–Vi har spelar på MFF och
Ldb som kommer att vara 
på plats och snacka och skri-
va autografer. Vi har ock-
så fått signerade tröjor av 
lagen som kommer att lot-
tas ut under kvällen.

Testa tv-spel
Förutom färska svenska 
mästare kommer man ha 
e-sportare på plats för att
låta folk på plats testa på oli-
ka tv-spel.

– Detta är ett stort arrang-
emang som kommunen 
satsar på och till nästa år 
kan man absolut utöka. Det 
fi nns plats för fl er lag och för 
fl er kringarrangemang.

Lagen kommer från hela 
kommunen och turnering-
en lockar nästa lika myck-
et publik som det finns 
spelare.

– Sista matcherna går vid
två eller tre på natten men vi 
har med hjälp av fritidsgår-
dar och föräldrar fi xat så att 
alla kan få hjälp med skjuts 
hem.

Klockan 20 den 15 novem-
ber drar allt igång.

Nattlig turnering 
för högstadiet

FREDRIK
MAGNUSSON

fredrik.magnusson@lokaltidningen.se

FREDRIK MAGNUSSON
fredrik.magnusson@lokaltidningen.se

Framtida lösningar 
uppfi nns redan nu

ALBIN  Björk från Vallkärraskolan årskurs 4 arbetar med sin 
uppfi nning. FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

SE PRISET!

 8.995·

LEVERANS
TILL JUL*

Kombinationssoffa Chicago i tyg Cannes black, B 328 cm 8.995:-* Soffbord Lindsey i mattlackerad massiv alm, 80x80 cm 2.995:-* 

Handvävd matta Larvik, vit/svart, 160x230 cm 2.995:- Armstödsbricka Polly 99:- Fäll Ren 995:- Taklampa Dimma, Ø 60 cm 1.995:- 

3-sits soffa svängd Hampton i tyg Dover natur, B 218 cm 5.995:-*

Sittsäck Soft i polon, röd, silver 

eller svart, 190 liter 499:-

SITTSÄCK

499:– NYHET!

 39·

NYHET Julstjärna 

Serenity exkl. upp-

hänge, Ø 60 cm 39:- 

Upphänge fr. 40:-

NYHET!

99:–

NYHET 

Julstjärna Nord 

på fot, Ø 45, 

H 65 cm 99:- 

www.mio.se

LEVERANS
TILL JUL*

SE PRISET!

5.995:–

LEVERANS
TILL JUL*

Matbord Ted i vit högglanslack, 180x90 cm 2.995:- Stol Jack i svart 

läderimitation 695:- Paketpris 4.995:- (7.165:-) bord + 6 stolar* 

Paketpris 3.995:- (5.275:-) bord 140x90 cm + 4 stolar*

PAKETPRIS!

4.995:–
(7.165:-)

RÄDDA JULEN – 
BESTÄLL NU!

Mio Inredare : Det inte för sent att få julfi nt hemma!

VÄLJ BLAND MÅNGA SOFFOR, FÅTÖLJER, MATGRUPPER OCH SÄNGAR.

HÄR ÄR ETT URVAL, FLER PRODUKTER MED LEVERANS TILL JUL OM DU

BESTÄLLER DEM NU, HITTAR DU I DIN NÄRMASTE BUTIK.

Mio Löddeköpinge vid Handelsplats Center Syd.
Handelsvägen 7. 046-77 71 70. Mån-fre 10-19. Lör-sön 11-16. *Beställ senast 15/12 2013 för leverans till jul. Erbjudandena gäller 12/11-15/12 och kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se




