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n TRÄFFPUNKTER
dalby: Agneta berättar 
om påskfirandet från förr,
14. Karhögstorg: Hänt 
i veckan 13.30. Linero: 
hobbyträff, påskpyssel 10. 
möllargården: Seniordans 
13.30. Klostergården: 
Påskfirande 10.30-14. 
matsedel äldreomsorgen: 
Mårtenslund: Blomkåls-
soppa Symfoni. Papego-
jan: Ärtsoppa med fläsk, 
bulle, ost/Pannkaka med 
sylt. Vevrehemmet: Ärt-
soppa med fläsk/Pann-
kaka med sylt och grädde. 
Fästan: Blomkålssoppa 
Symfoni. Nibblegården: 
Linssoppa med curry, 
bröd och ost/ Pannkaka 
med sylt och grädde.

LOMMA
n TRÄFFPUNKTERNA
Trivselhuset: 9-16. 
Havsblick: Lättgympa 
10.15-11. Keramik, väv- 
och handarbetsgruppen 
13.30-16. Danskafé med 
Sten-Åke Brandt.
mötesplats Bjärred: 
Schackspelarna på Café 
Hans Jonas 10. Promenad 
och lunch på Café Hans 
Jonas, 11. 

n MATSEDLAR
Havsblick: Ärtsoppa med 
rimmad fläskbog, senap. 
Alt: Kyckling med smak 
av vilt, kokt potatis/ris, 
ärtor, majs och morot. Eft: 
Pannkaka med sylt och 
gräddtopp. 

i dag
till handa senast kl 9.

LUND
Turerna kring den kriti-
serade fastighetsaffä-
ren mellan kommunen 
och en ideell förening i 
en av Lunds byar fort-
sätter.

Det har nu framkommit 
att föreningens ordförande 
har varit skriven på adres-
sen, trots att huset inte är 
godkänt som bostad.

Det är tidningen Hem 

och Hyra som har borrat 
djupare i fastighetsaffären, 
som Skånska Dagbladet 
har skrivit om tidigare.

Föreningen har fått köpa 
det 260 kvadratmeter stora 
huset, med en tillhöran-
de tomt på nästan 3 000 
kvadratmeter, för 700 000 
kronor.

Liberalerna har vänt sig 
emot kommunens hante-
rande av frågan. Förening-

en har under en längre tid 
hyrt fastigheten och skulle 
enligt kontraktet sköta un-
derhållet.

Det sistnämnda har inte 
skett, med följd att fastig-
heten har tappat i värde.

I februari 2017 blev för-
eningen uppsagt med mo-
tiveringen att underhållet 
inte sköttes enligt villkoren 
i kontraktet. 

Men majoriteten av po-

litikerna i tekniska nämn-
den föredrog en annan 
lösning – att istället sälja 
fastigheten till föreningen.

det Hem och Hyra skri-
ver om är att föreningens 
ordförande har varit skri-
ven på adressen sedan hy-
reskontraktet upprättades 
2007. Det är oklart om han 
även har bott i huset.

Fastigheten är inte god-
känd som bostad, utan får 

enligt detaljplanen endast 
nyttjas som föreningslokal, 
småindustri eller kontor.

Emma Berginger (MP), 
ordförande i tekniska 
nämnden, har försvarat 
affären med att den verk-
samhet som föreningen 
bedriver är viktig och att 
det var märkligt av kom-
munen att ställa ett krav på 
underhåll i kontraktet. 

Joakim Stierna
0704-142656

Ordförande skriven i omstritt föreningshus

LUND
Vad sägs om elproduk-
tion från vattencirkula-
tionen i tvättmaskinen 
eller automatisk ned-
dragning av värme, ven-
tilation och elåtgång via 
bostadslarmet.

Det här var ett par av idé-
erna som lanserades när 
sjuor och åttor från tre 
skånska skolor kom till 
Vattenhallen för att pre-
sentera visioner om fram-
tidens klimatsmarta hem.

De har deltagit i projek-
tet Gnistan och tävlade om 
en resa till Experimenta-
rium i Köpenhamn.

Bakom projektet står Vat-
tenhallen Science Center 
tillsammans med Unga 
Forskare och Vattenfall.

– Syftet är att öka in-
tresset för naturvetenskap 
och teknik inför elevernas 
gymnasieval, berättar pro-
jektledaren Stefan Zamu-
dio från Vattenhallen.

Via den inbjudan som 
gått ut kunde skolorna 
anmäla sig och efter ett 
inledande besök på Vat-
tenhallen har deltagarna 
sedan arbetat intensivt på 
hemmaplan under några 
veckor.

Eleverna som var med 
den här gången kom från 
Hjärupslundsskolan i Hjä-
rup, Wieselgrensskolan i 
Helsingborg och Axona-
skolan i Tollarp.

Gustav Lindén från Hjä-
rupslundsskolan kom på 
idén att via bostadslarmet 
styra värme, ventilation 
och el för att minska en-
ergiåtgången, och utveck-
lade den tillsammans med 
kamraterna Hanna Pers-
son, Hampuz Grönroos 
och Amanda Gordon Jar-
neskog.

– När man sedan kom-
mer tillbaka skruvas vär-
men och ventilationen upp 
igen, förklarar han.

Systemet omfattar även 

lamporna och de elappa-
rater som inte måste vara 
i gång.

– att exempelvis kaf-
febryggaren kopplas ur 
minskar även brandrisken,
säger Hanna Persson.

Emma Guvek, Ebba 
Leonardsson, Alvin Ek-
lund och Noel Ljungberg, 
som också går på Hjärup-
slundsskolan, har räknat 

på hur vattencirkulationen 
i tvättmaskiner kan utnytt-
jas för elproduktion.

– Att utrusta en tvättma-
skin med turbin och gene-
rator innebär en merkost-
nad på 700 kronor men 
det betalas på två år tack 
vare den stora mängden el 
som kan produceras, be-
rättar de. 

När eleverna presentera-
de sina bidrag på onsdagen 

gjordes en bedömning av 
en jury med representan-
ter för universitetet, Unga 
Forskare och Vattenfall.

Vinnarna som juryn 
sedan korade kom också 
från Hjärupslundssko-
lan. Bidraget heter Check 
your power! och bakom 
det står Josefin Bjerström, 
Noa Holtås, Charlie Fager-
ström och Dylan Ellgren 
Wermén.

Gnistan startade 2013 
och finns även i Luleå och 
Trollhättan. Sammanlagt 
har mer än 80 skolor delta-
git under åren.

– de uppföljningar som
gjorts visar att teknik- och
naturvetenskapsintresset
verkligen ökat, säger Ste-
fan Zamudio.

Lars Johansson
0704-142513, lars.johansson@skd.se

Elever skapar smarta hem
n Gnistan. Tävling ska öka intresset för naturvetenskap och teknik

Emma Guvek, Ebba Leonardsson, Alvin Eklund och Noel Ljungberg har räknat på hur vattencirkulationen i tvättmaskiner kan 
användas för elproduktion via en turbin och generator.

Gustav Lindén, Hanna Persson och Hampuz Grönroos för-
klarar sitt bidrag för några av jurymedlemmarna.  
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Projektledaren Stefan Zamudio berättar att utvärderingar 
visat att Gnistan verkligen ökat intresset för teknik och na-
turvetenskap bland högstadieeleverna.

LUND
de första människor 
som befolkade södra 
Skandinavien för 
ungefär 10 000 år 
sedan åt mer fisk än 
vad som tidigare va-
rit känt.

Det visar forskning av 
osteologerna Adam 
Boethius och Torbjörn 
Ahlström vid Lunds 
universitet.

Av deras analyser av 
ben från 80 individer 
framgår att personer i 
nuvarande Blekinge fick 
hälften av sitt protein 
från fisk, 37 procent från 
landlevande däggdjur, 
som vildsvin och kron-
hjort, och en tiondel 
från sälar.

Slutsatsen är att 
människor på den här 
tiden inte var mobila 
storviltjägare i den ut-
sträckning som antagits, 
utan var mer bofasta.

Lars Johansson

Äta fisk     
populärt      
på sten-
åldern


