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SKUrUP
Barn fick testa på allt 
från att göra gigantiska 
såpbubblor och densi-
tetstest, till att skapa 
läsk.

Allt detta när Vatten-
hallens ”Experiment-
Express” i går kom och 
hälsade på Skurups 
bibliotek.

– Min dricka blev god, 
fast lite sur, men söt ock-
så! förklarar Evelina Järn-
ström, 9 år.

De får använda en syra 
som de blandar med saft 
och vatten för att ge syrs-
ma och kolsyra. Det gick 
nästan lika bra för systern 
Emilia Järnström.

– Min blev typ som när 
man skakar en läskburk 
och öppnar den direkt, 
men god ändå, säger hon.

Det är inte bara roligt för 
de små, utan även medföl-
jande vuxna verkar upp-
skatta dagens aktivitet.

– Vi har varit här på bibb-
lan för påskpyssel förut, 
men inget sånt här. Det är 
väldigt kul, säger mormor 
Astrid Järnström.

När läsken var klar sprang 
de ut för att göra gigantiska 
såpbubblor med hjälp av 
vars två långa pinnar med 
ett tunt rep emellan. Man 
doppar repet i såpa och 
springer sedan baklänges 
för att få luft in i repöglan.

– Det är lite svårt att göra 
så den inte spricker, säger 
Evelina Järnström bredvid 
sin instämmande storasys-
ter.

Vattenhallen, som skickat 
ut ExperimentExpressen, 
ligger vid Lunds universitet. 

Centret är till för att lära 
barn och ungdomar veten-
skap, fast på ett roligare 
sätt än vanligt. De vill få 
fler att testa på forskning-
ens värld, därför åker de 
på en experimentturné. 
De bokas i förväg av olika 
skolor, bibliotek och före-
tag med mera.

– Vi åker ut till dem som 
har för långt till Lund eller 
på annat sätt inte kan ta 

sig dit. Själva syftet är att 
barn ska få prova på enkla 
experiment och på så sätt 
introduceras till vetenska-
pen, förklarar Hanna Ther-
nell som är samordnare för 
ExperimentExpressen.

Ibland har barnen redan 
besökt själva Vattenhal-
len, men går till Expres-
sens evenemang för att 
återkoppla och testa igen.

– Biblioteket har varit 
spända på att få hit dem, 
vi tror att många barn 
kommer att uppskatta alla 
små test. Jag tycker också 
att det är roligt, man lär 
sig vardagsexperiment 
som man ju kan testa 
hemma också, säger bibli-
otekarien Louise Persson.

Den kringresande verk-

samheten skapades först 
av några studenter från 
Lunds tekniska högskola, 
men togs sedan över av 
Vattenhallen.

De anpassar eventen ef-
ter sin publik.

– Vi brukar till exempel 
vara på Malmöfestivalen, 
i år också på Landskrona-

festivalen. Utbudet av ex-
periment kan då se olika 
ut, men densitetsrör som 
vi har med idag går näs-
tan alltid hem. För andra 
har vi ibland program-
merings- eller astrono-
mievent, förklarar Hanna 
Thernell.

Natalie radlovacki
0700-90 12 82, natalie.radlovacki@skd.se

Unga fick testa att göra egen läsk
   n vetenskap. Vattenhallen gästade Skurups bibliotek med några kemiexperiment

SKUrUP
Det blev grönt ljus för 
grönsallad. 

Men det krävdes 20 
minuters debatt och två 
omröstningar.

Det handlar om maten som 
de äldre i Skurup kan be-
ställa och få levererad av 
hemtjänsten. Från årsskiftet 
togs möjligheten att få färs-
ka grönsaker bort och er-
sattes med kokta grönsaker. 

Orsaken var att majori-
tet av de äldre helt enkelt 
inte ville ha färska grönsa-
ker, mycket slängdes.

Det var också ett av ar-
gumenten när politikerna i 
fullmäktige – efter en mo-
tion från Johan Bolinder 
(M) – debatterade ett åter-

införande av färska grön-
saker. 

– Många åt inte upp el-
ler ville inte ha sallad alls, 
sa MP:s Marian Ivans-
son, och pekade på ökade, 
kommunala kostnader och 

en högre portionskostnad.
Men att lite sallad skulle 

kosta fyra kronor mer per 
portion ifrågasattes från 
flera håll. Både Sven-Åke 
Strandberg (KV) och Sten 
Hamberg (M) menade att 

det var alldeles för mycket.
Ann-Helen Nilsson (C) 

efterlyste en konsekvens-
analys.

– Är våra äldre intressera-
de av en högre matkostnad?

kent Olsson (-) undrade 
varför inte kommunens 
äldre ska nekas valfrihet, 
något som motionären Jo-
han Bolinder också und-
rade.

– Det handlar ytterst om 

värdighet. Man ska natur-
ligtvis få påverka sin vardag 
i så stor utsträckning som 
möjligt.

Frågan drevs till votering, 
där Johan Bolinders motion 
om att återinföra grönsal-
lad som alternativ fick mest 
stöd med röstsiffrorna 21-
18.  

 Lennart Larsson
lennart.larsson@skd.se, 0704-14 25 83

Äldre ska kunna välja till grönsallad igen

Äldre i Skurup ska kunna få färska grönsaker till sin måltid. 
Det beslutade fullmäktige i förra veckan.  ArKIvBILD

Emilia Järnström smakar på sin egengjorda läsk.  FoTo: NATALIE rADLovACKI

Det är roligt med densitetstest, tycker systrarna Emilia och 
Evelina Järnström. De har lärt sig hur man använder en ppet 
ordentligt.

Tjejerna gör såpbubblor större än dem själva. De förklarar 
att man måste backa snabbt för att lyckas få dem stora.

noterat

MAN SKA NATUrLIGT-
vIS FÅ PÅvErKA SIN 
vArDAG I SÅ STor 
UTSTräCKNING SoM 
MöJLIGT.

Förtydligande 
om Ljungs grill
Skurup. I fredagens 
artikel om Ljungs grill i 
Skurup blev det lite fel. 
Den tidigare ägaren Ca-
tharina Håkansson vill 
nu förtydliga att hon inte 
haft några problem med 
sina anställda.

– Det har fungerat jät-
tebra! De har verkligen 
ställt upp i ur och skur. 
Det som gjorde att jag 
valde att lämna över gril-
len var att det blev väldigt 
tufft sista året med vika-
rier som inte dök upp. 
Nu trivs jag med att vara 
anställd på grillen i stäl-
let, säger hon.

Skånskan beklagar 
misstaget.




