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i dag
LUND
n MUSEER OCh UTSTÄLLNiNGAR
konsthallen: Stängt. skissernas museum: Stängt.
kulturen: Stängt. Historiska museet: Stängt.
n TRÄFFPUNKTER
linero: Kortspel 13.
matsedel äldreomsorgen: Södra Sandby: Korvgryta
forsell, potatis/ris, grönsaker. Solhem: Pannbiff med lök,
skysås, potatis, grönsaker/Mangokräm. Mårtenslund/
Papegojan: Prinskorv med stuvad broccoli, potatis.
Verandan: Pannbiff med lök, potatis, sås, lingonsylt/
Färsk frukt.
nibblegården: Pannbiff med lök, brunsås och kokt
potatis.
n FRiTiD
Högevallsbadet: 06.30-20. delphinen: 06.30-20.
skryllegården: 07-21.15.

Experimenten med flytande kväve och att skapa moln roade besökare i alla åldrar. Treårige Emil Sinicka skrattade glatt när
Josefin Axelsson blåste på ”molnet.”
FOTO: MOA DAhLiN

Experiment och teknik
lockar till Vattenhallen
n JULLOVET.

Mer än 85 000 besökare sedan starten 2009

LUND

gigantiska såpbubblor
och flytande kväve.
men också ett vattenkraftverk och en digital
klättervägg.
annorlunda upplevelser, experiment och
shower lockar många
besökare till vattenhallen under jullovet.
– Här finns väldigt mycket
som barn och ungdomar
kan prova på, konstaterar
Amitoj Deo.
Han går sista året på
elektronikprogrammet vid
Lunds tekniska högskola
och jobbar extra i anläggningen.

vattenhallen var på söndagen fylld med upplevelser och experiment.
Det fanns en mängd små
stationer där besökarna
kunde prova allt från att

göra ljudexperiment och
testa ett vattenkraftverk till
att se hur ultraljud fungerar.

i en annan del av den stora lokalen höll barn på att
bygga egna ficklampor.
Och vid ett stort bord
handlade det om 4D-frame. Där fick besökarna
med hjälp av små rör och
kopplingar bygga i fyra dimensioner.
Barnen fick både lära
sig om geometriska figurer och att experimentera
med tekniska principer.
Iklädd stora handskar
visade en annan student
från LTH, Adam Johansson, experiment med flytande kväve.
Barnen längst fram fick
skyddsglasögon. Och snart
såg studenten till att det
bildades spännande moln.
Han pressade även ner

en uppblåst ballong i flytande kväve. Luften inuti,
som till stor del består av
kväve, blev då flytande.
Och ballongen blev alldeles platt och sladdrig så
länge den var kvar i behållaren.

längst fram stod barnen

Sofia och Emilia Siciliano
tillsammans med Elias och
Josefin Axelsson för att
följa allt som hände. Och
mycket nöjda med showen
var även föräldrarna Erika
Siciliano från Malmö och
Jane Axelsson från Vellinge.
– Vi är här för första
gången, men kommer säkert hit igen. Barnen stortrivs och får lära sig en
massa saker, säger Erika
Siciliano.
Klätterväggen DigiWall
var också populär och har
en rad olika spel inlagda.

I spelet Följa John tänds
till exempel en röd lampa
för varje handtag som första deltagaren berör med
sina händer och fötter. Sedan är det upp till nästa
spelare att försöka klättra
samma bana.
I de stora lokalerna finns
även planetariet och en
annorlunda utställning om
ESS och Max IV.

– vi hoppas kunna väcka

teknikintresset bland unga.
Och många föräldrar blir
lika intresserade som sina
barn. En del familjer väljer att stanna kvar nästan
hela dagen, berättar Amitoj
Deo.
Sedan starten i september 2009 har mer än 85 000
besökare i alla åldrar provat på att experimentera i
Vattenhallen.
mona forsell
040–660 55 89, mona.forsell@skd.se

n FOLKBiBLiOTEKEN
stadsbiblioteket: 10–20. stadsdelsbiblioteken: dalby
13-19. Systerskap, målning och keramik, Eva Nygren
och henrietta Shapira. Järnåkra: Stängt. linero: 13-17.
nöbbelöv: 14-19. södra sandby: 13-19. väster: 13-17.
genarp: 10-12, 13-19. klostergården: 10-12, 13-17. norra
fäladen: 11-19. veberöd: 10-19, 19-22 stångby: stängt.
n GENARP
medborgarkontoret: 13-18.
n DALBY
medborgarkontoret: 13-18.
pro: Promenad kl 9.30 vid Träffpunkten.
n VEBERÖD
medborgarkontoret: 13-16.
n SÖDRA SANDBY
medborgarkontoret: 15-18.
KÄVLiNGE
n DAGCENTRALERNA
Billingshäll: Baconlindad lunchkorv serveras med potatismos och grönsaker.
kullagården: Stekt fläsk serveras med löksås, potatis
och grönsaker.
ligustern: Uppgift saknas.
Norrehed: Uppgift saknas.
Eyragården: 8.30-16.30.
n BiBLiOTEK
kävlinge och löddeköpinge: Meröppet med självbetjäning 10-22.

STAFFANSTORP

n BiBLiOTEK
staffanstorp: 10-19 Hjärup: 10-19.
n UTSTÄLLNiNGAR
konsthallen: Ulf Trotzig, målningar. 10-19.
n FRiTiD
Bråhögsbadet: stängt måndagar fritidsgårdar: Skåningen: 14-17. (åk 4-5) Fritid hjärup: 13-18. (åk 6-9).
medelpunkten: 9.30 förmiddagsfika.
n MATSEDLAR
pile- och magnoliagården: Kokt fläskkorv, senapssås, potatismos och gröna ärtor alt. kumminkryddad
gulasch, gräddfil, ris och gröna ärtor. Jordgubbskräm
med mjölk.

LOMMA

n BiBLiOTEKEN
lomma: 11-15. Ulf Berg och henrik Pryds Beck – utställning av modern konst. Bjärred: 11-14. Stilleben – fotoutställning av Göran Magnusson.
n UTSTÄLLNiNGAR
galleri kajgatan lomma: 9-18.
n MATSEDLAR
Havsblick/Jonasgården: Jägarbiff med sås, potatis,
grönsaker, lingon/Sommarkräm. Alt: Flygande Jacob,
grönsaker och ris.

Simon Modéer, 9 år, gör ett ljudexperiment och lillasyster
Frida, 7 år, tittar på.

Något förvånad verkar Lukas Modéer, 3 år, vara över att ha
blivit ”instängd” i en jättelik såpbubbla.

n TRÄFFPUNKTERNA
Jonasgården: 11.00 Lättgympa med Alice. Havsblick:
9-12, 12.30-15 få hjälp med datorn och spela Wii. 81:ans
träffpunkt: 9-16.

