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Lund Lomma

Hotmisstänkte
ännu anhållen
Barn och vuxna fascineras.

Barnen gjorde ficklampor.

Tindra ska bli forskare och gillar allt från teknik till hur kroppen ser ut.

FoTo: HANNA DocKSoN

Familjerna trivs bra i hallen.

Regnet lockade besökare till vatten
n LOvaktivitet.
LUND

när regnet öste ner
blev det i vanlig ordning
full aktivitet på en av
Lunds populäraste samlingsplatser för barnfamiljer. Vattenhallen är
en plats för både små
och stora.
Trycket är hårt på Vattenhallen under fredagen och
en av dem som är på plats
är en familj från Löddeköpinge.
– Min sjuåring har sedan hon var liten både sagt
och bestämt sig för att hon
ska bli forskare när hon
blir stor. Hon ska uppfinna
saker som behövs, säger
Linda Declanius.
Ett bevis på dotterns

Framtida forskare tar för sig i teknikhallen
redan starka intresse var
att hon följde föreläsningen om olika tekniker.
När Skånskan pratar med
henne är hennes uppdrag
redan bestämt.
– Jag ska bygga en robot som gör precis som jag

vill, säger Tindra Declanius
övertygande.

Personalen i Vattenhal-

len blir alltid lite förvånade
över hur pass många mer
besökare det kommer när
regnet stör, men de är all-

tid lite extra förberedda
inför omslaget.
– Vi har ju alltid shower
normalt, men vi gör kanske
någon extra eller passar på
att ha extra visningar när
vi märker att vi får en välbesökt dag, säger Linnea
Lindh som sommarjobbar
på Vattenhallen, men normalt studerar på LTH.

det är inte bara shower

Nellie är 6 år och är väldigt nyfiken på det mesta, särskilt att
lyssna i något som påminner om en telefon.

utan även hel del pyssel.
– Barnen är så nyfikna
och frågar. Samtidigt kan
jag se väldigt mycket av
mitt egna brinnande intresse för teknik i många av
barnen som kommer hit,
säger Linnea Lindh.
Hanna dockson

LUND

mannen som misstänks vara ansvarig
för det föremål som på
torsdagen innebar ett
stort polispådrag och
avspärrningar kring
polishuset är fortsatt
anhållen.
B ro t t s r u b r i c e r i n g e n
är grovt olaga hot, riktat mot den kvinna som
upptäckte föremålet –
som senare visade sig
vara ofarligt – på sin bil.
– Vi vill ännu inte gå
ut med vad som sagts
under förhören, förklarar kommunpolis Joakim
Nyberg. Polisen är också
förtegen om åldern på
mannen och kvinnan,
och om vilken form av
relation de haft.

det var på morgonen
som kvinnan upptäckte
ett föremål fastsatt på
bilens underrede, och
misstänkte att det rörde sig om någon typ av
bomb. Hon körde då till
polishuset och bad om
hjälp.
– Även om det inte var
någon lång körning är det

här inte något vi rekommenderar – det är bättre
att lämna bilen på platsen
och tillkalla polis, säger
Joakim Nyberg. Kvinnan
ställde fordonet i en parkeringsficka vid Fjelievägen och polisen spärrade
omgående av ett stort
område, något som bland
annat orsakade störningar för busstrafiken.

Polisens

bombgrupp

tillkallades och vid elvatiden kunde föremålet
transporteras bort med
hjälp av en robot.
Kring lunchtid avlägsnades avspärrningarna
och ungefär samtidigt
greps den misstänkte
mannen.
Senare på eftermiddagen kunde polisen sedan
meddela att föremålet var
ofarligt.
– Exakt vad det rörde
sig om kan vi inte inte
kommentera, säger Joakim Nyberg.
En eventuell häktningsförhandling
mot
mannen blir aktuell först
på söndag eller måndag.
Lars Johansson
0704-142513, lars.johansson@skd.se

noterat

Inbrott hos bortrest familj
Lund. Ett lägenhetsinbrott upptäcktes på torsdagen
på Parternas gränd, men det är oklart när det skett
i och med att de boende varit bortresta sedan den 7
juli. Inbrottet gjordes via balkongdörren.

