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Vattenhallen ska tredubblas

LUND. Vattenhallen på

LTH har nått sin max
kapacitet. Besökarna
fortsätter strömma
till och lokalerna är
för trånga. Nu vill man
samla in 30 miljoner
kronor så att huset kan
byggas ut.
För närvarande pågår dia
logen med lokala före
tagare, kommunen och
regionen.
– Vi hoppas att kunna
samla ihop 30 miljoner,

säger Monica Almqvist,
föreståndare på Vattenhal
len.
Insamlingen är en del av
universitetets donations
kampanj, där Vattenhallen
är en av de intressenter som
söker mest pengar.
Tre gånger så stor

Förhoppningen är att
whallen ska kunna växa

sig tre gånger så stor, både
till ytan och sett till antalet
besökare.
– Idag har vi i snitt 120

besökare om dagen. På
skolloven är det upp mot
300 och det är alldeles för
många för de lokaler vi har
idag.
Mer yta och mer pengar

Genom att bygga ut hallen
mot gatan ska 1 000 kvadrat
meter bli 3 000. F
 örutom att
stora salen växer sig stör
re, ska bland annat entrén
flyttas och ett kafé byggas.
Det sistnämnda blir också
ett sätt att dra in lite extra
pengar till verksamheten,

som idag finansieras med
bidrag och biljettintäkter.
Biljettpriserna höjs tro

ligtvis också för att täcka
byggkostnaderna. Någon
ökad vinst räknar Monica
Almqvist däremot inte med.
– Ett sådant här center är
alltid en förlustaffär.
Beslut om byggplanerna
fattas senare i vår. Totalt
b eräknas kostnaden till

cirka 60 miljoner kronor.
Den nya Vattenhallen stå
klar 2017.
OSKAR EKSTRÖM
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Bortom supervalåret
– vart är svensk politik på väg?

De styrde Sverige. Nu möts fyra före detta parti
ledare i Lund för att diskutera framtiden. Var finns
visionerna i dagens politik? Och vilket ansvar har
de som lämnat scenen för hur det har blivit?
MONA SAHLIN (s)
BENGT WESTERBERG (fp)
OLOF JOHANSSON (c)
BIRGER SCHLAUG (mp)
MODERATOR: ANDREAS EKSTRÖM, journalist
BISITTARE: JOHANNES LINDVALL, professor i statsvetenskap
ARR: Lunds universitet och
Samhällsvetenskapliga fakulteten
i samarbete med Akademiska
Föreningen, Lunds Universitets
Studentkårer och Sydsvenskan.
Debatten livestreamas på
www.sydsvenskan.se
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Servitrisen:
Vår tids
tjänare?
”Ni får ursäkta, vi har
precis anställt en ny
servitris.” Mannen gick
i väg med vår beställning
i handen. Jag och min
vän tittade på varandra.
Vi hade bestämt att vi
skulle träffas på en fin restaurang i veckan.
Lite vardagslyx i studentlivet som kontrast till
alla hemmamiddagar, matlådor och falafelrul
lar. Kanske var det just vår ovana vid ”det fina”
som gjorde att vi inte riktigt kunde relatera till
det servitören hade sagt. Det vi hade att ursäkta
servitrisen för var att vi hade fått slå oss ner
vid ett bord och prata några minuter innan
någon kom och tog vår beställning. Tjejen hade
varit på gränsen till övertrevlig och oerhört
tillmötesgående. Vad snackade mannen om?
Hans kommentar kan möjligen ha uppfattats som

mer naturlig av en helt annan sorts restaurang
besökare. Den som inte hade någon minut att
avvara, eller som hade dumpat sin ödmjukhet
i papperskorgen för att ge sedlarna andrum.
Jag vet att man kan förväntas bli bättre b
 emött
ju mer pengar man spenderar – servicein
dustrins grundkoncept har inte undgått mig.
Men vi är ju människor allihop. Att servitri
sens överordnade ska komma fram till oss och
med ett leende f örminska hennes kompetens
hade knappast den effekt han önskade. Att för
söka höja en verksamhets anseende genom att
tillintetgöra delar av den är som att spotta upp
åt; det hela fick bara honom att verka osympa
tisk och överdriven.

Men det kändes ändå som att det var vår reaktion

som skavde i just den här interaktionen. Hans
sätt var så självklart, hans leende så menande.
Brukade sådant gå hem? Var han van vid män
niskor som uppskattade att behandlas som om
de vore förmer än personen i förkläde?
Vem vet, kanske skulle jag uppfatta en
liknande situation annorlunda i framtiden, när
jag eventuellt har en inkomst som tillåter mig
att äta på sådana restauranger oftare. Men jag
hoppas innerligt att jag aldrig vänjer mig vid att
människor önskar min pardon
i situationer där ingen står
skyldig.
Det är en väsentlig
skillnad på att se
människor som
tjänstutövare och att
se dem som tjänare.
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Hål i gatan eller gren som skymmer
sikten? Hjälp oss att hitta felen och
rapportera med app i mobilen. Tack!
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UPF anordnar en resa till
Mumbai i juni, på tal om
mat. Hänka!
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