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LUND
aldrig förr har så 
många sökt till pro-
grammet Sommar-
lovsentreprenör där 
unga får hjälp att för-
verkliga sina (affärs) 
idéer. 

nytt för i år är att de 
kan starta och driva 
egna kulturprojekt. 

25 unga sommarlovsentre-
prenörer är inne på sin an-
dra vecka av idéutveckling 
och snart är det dags för 
lansering. 

Isak Visti är en av tio 
sommarlovsentreprenörer 
som ska skapa ett kulture-
vent av något slag. Övriga 
entreprenörer jobbar med 
egna produkter eller tjäns-
ter. 

– Jag ska prata med äld-
re och de ska få berätta si-
na historier från barn- och 
ungdomen, gärna något 
från Lund, förklarar han.

Berättelserna ska spe-
las in och allmänheten 
ska därefter kunna lyssna 
på en offentlig plats där 
många passerar. 

– Det ska vara lätt att
delta, att komma dit i tre 
min och lyssna och sedan 
fortsätta sin dag. Jag tyck-
er det är viktigt att unga 
har förståelse och respekt 
för att äldre kan ha andra 
åsikter och synpunkter, 
för att det var annorlunda 
förr. 

det är fjärde året som 
Lunds kommun tillsam-
mans med InnoCarnival 
Skåne erbjuder möjlighe-
ten utifrån en egen mo-
dell.

– Vi har flyttat fokus
från att starta företag till 
att göra skillnad för an-
dra. Här i Lund får de lön 
under tre veckor, men det 
finns också en handkas-
sa för projekten, berät-
tar Christian Tellin, från 
Lunds kulturinkubator 
The Creative Plot, en av 
tre handledare för entre-
prenörerna. 

Det viktigaste är inte att 

skapa och driva ett vinst-
givande företag så länge 
det går utan snarare att 
testa på entreprenörskapet 
och lära sig vidareutveckla 
en idé. 

Ett koncept som i år 
lockade 190 sökande ung-
domar.

Signe Carlsson och Iris 
Bjerkén skapade förra året 
Menslådan – ett projekt 
där de ville sälja prenu-
merationer på mens-
skydd till rabatterat pris, 
direkt hem till brevlådan.  
 De ville också med sin idé 
öppna upp för fler samtal 
om mens som fortfarande 
är förenat med vissa tabun.

Även om företaget inte 
lever vidare i dag har de 
lärt sig mycket och har 
därför bjudits in för att in-
spirera årets deltagare.

– Det är många fler pus-
selbitar än vad man tror 
när man börjar. Det är vik-
tigt att lyssna av andra för 
det är ju inte dig själv du 

säljer produkten till, säger 
Iris Bjerkén.

– Det är en idé vi fort-
farande tycker är bra, men 
saker kom i vägen. Vi har 
precis tagit studenten. 
Men det här öppnar upp 

för att bli entreprenör efter 
skolan eftersom man vet 
en del sedan tidigare, säger 
Signe Carlsson.

Isak Visti har lyssnat på 
tjejernas presentation om 

prenumerationstjänsten.
– Vi har olika projekt,

men det jag kan ta med 
mig är: var har jag chans 
att göra skillnad?

dajana Kovacevic
dajana.kovacevic@skd.se 

Sommarentreprenörer i gång
 n aktuellt. Unga företagare och kulturarbetare får skjuts framåt

Iris Bjerkén (etta från höger) och Signe Carlsson berättar om Menslådan för årets entreprenörer.  FoTo: DAJANA KovAcEvIc

Isak Visti vill sprida äldres berättelser i stadsmiljön.  

SÖDRA SANDBY
lunds kommun upp-
fyller inte kraven för 
brandskydd på uggle-
skolan i Södra Sandby. 
Senast den 15 augusti 
ska felen vara åtgär-
dade. 

Efter en inspektion i bör-
jan av april har Räddnings-

tjänsten Syd upprättat ett 
föreläggande. 

En första åtgärd blir att 
se till att utrymningsvägar-
na inte blockeras av mörk-
läggningsgardiner. 

Det gäller samtliga 13 
utrymningsvägar genom 
klassrummens fönster 
samt från matsalen.

Fram tills i dag har barn 

eller personal vid larm va-
rit tvungna att för hand 
veva upp mörkläggnings-
gardinerna. Det kan vara 
farligt i en stressad situa-
tion och kan försena och 
försvåra en utrymning, 
konstaterar Räddnings-
tjänsten Syd.

En andra åtgärd blir 
att förse musiksalen med 

blixtljus kopplat till det be-
fintliga brandlarmet. 

Orsaken är att ljudvoly-
men i musiksalen kan vara 
så hög att elever och per-
sonal inte hör den vanliga 
larmsignalen. 
Räddningstjänsten Syd an-
märker också på att dörrar 
mellan olika brandceller i 
korridorerna saknar auto-

matisk stängning. 
Dessa gränser måste vara 

täta för att ett brand inte 
ska spridas okontrollerat.

Uggleskolan är byggd 
1977 och är en F-6 skola 
i ett plan. 290 eller går på 
Uggle. Personalen uppgår 
till 45 personer.

Joakim Stierna
0704-142656

Uggleskolan har flera brister i brandskyddet

noterat
TIPSA OSS: 040-660 55 58

Hus i Stång by 
rökfylldes
Stångby. Vid tretiden
på söndagseftermid-
dagen fick rädd nings-
tjänsten larm om en 
brand i en vil la i Stång-
by.

På plats konstateras
att det inte brinner i 
bo staden men att den 
är rök fylld. De bo en-
de be finner sig utan för 
huset och ska inte ha 
skadats.

– Vi vet inte än vad
pro blemet är, men vi 
har folk på plats som 
undersöker vad som
har hänt, säger Mat ti-
as Sköld, inre be fäl på 
räddningstjänsten Syd.

Miss han del 
med blod
lund. En misshandel
ägde rum på Stora Sö-
dergatan i lördags. Det
var en 31-årig man som 
fick flera slag i an sik tet 
samt näs blod. Gär-
nings mannen är okänd 
och försvann därifrån.

Vat ten hallens 
sommarsatsar
lund. Vattenhallen på
Lunds tek niska hög-
sko la har ett di gert 
sommarlovsprogram
för alla le diga elever 
samt andra semesterfi-
rare eller bara nyfikna.

Fram till den 19 au-
gus ti är alla väl komna att 
bygga med 4DFrame,| 
göra jättesåpbubblor 
el ler lasta och sän ka 
skepp. 

Vattenhallen väntar
på ett nytt sli me-re cept 
och bjuder där för på 
andra, enligt de ansva-
riga, roliga experiment
i sommar.

Andra aktiviteter är
att lösa upp gifter un der 
SommalovsXtra, ta del 
av interaktiva utställ-
ningar och vara med på 
frågesport med frågor
om veckans tema.

Planetariet har vis-
ningar kloc kan 13 och 
14 samt på eng elska 
onsdag och lördag
klockan 15.

Från och med den na 
vec ka fram till förs ta 
veckan i augusti har
Vattenhallen en sär-
skild sat sning på mil jö 
och klimat.

Under tisdagen, 4
juli, ges en åsk fö re-
ställning kloc kan 12 
och på tors dag sam ma 
är det dags för kemi-
show. 

Öppettiderna är tis-
dag till lördag 10-16. 




