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SÖDRA SANDBY
Utrustade med disk-
medel, karamellfärg 
och olja skapade Vat-
tenhallens personal ett 
utomhuslabb i parken 
Fästan.

Som en del av Sommar-
lund landar populära Vat-
tenhallen på olika platser 
i kommunen och låter 
barn och vuxna bekanta 
sig med naturvetenskap i 
vardagen.

En av stationerna hand-
lar om densitet och det 
illustreras genom att visa 
hur färgat vatten sjunker 
när det blandas med olja.

– Det blir som en lava-
lampa, säger Malin Bruce 
från Vattenhallen till bar-
nen som trängs kring bor-
det. 

– Man behöver inte göra 
det så svårt. När de kom-
mer upp i riktig ”kemiål-
der” har de förståelse för 
att olika vätskor inte blan-
das, säger kollegan Hanna 
Thernell. 

Bakom plask och lek 
fi nns en pedagogik som 
ska öka intresset för de na-
turvetenskapliga ämnena.

Och intresset för att ex-
perimentera var stort på 
torsdagsförmiddagen. Se-
mesterlediga barnfamiljer 

trängdes med förskole-
klasser i refl exvästar. 

Elin Eliasson hälsade på 
farfar Kalle i Södra Sandby   
och lärde sig om kemi.

– Jag har lärt mig att olja 
är lättare än vatten. Sedan 
testade jag att göra såp-
bubblor med vatten, disk-

medel och sirap. Men jag 
vet inte vad man har sira-
pen  till, säger hon.

– Det är roligt att få 
komma och titta och att 
de gör något för barnen. 
Överhuvudtaget är Som-
marlund bra, säger farfar.

Dajana Kovacevic

Kemiverkstad på blött besök

Elin Eliasson och Ariya Khan testar bubbelblåsarlyckan i Fästan.  FOTO: DAJANA KOVACEVIC

Malin Bruce visar ett densitetsexperiment för Elliott, Simon 
och Niclas Nord.  

Sara Benzon med franska kompisen Tafrin Khan och hennes 
dotter Ariya, hittar på roliga aktiviteter i Lundaområdet.

Bromölla	 0456	-	101	70
Helsingborg	 042	-	600	50	98
Hässleholm	 0451	-	70	01	10
Höör	&	Eslöv	 0413	-	40	40	90
Klippan	 0435	-	44	11	91
Kristianstad	 044	-	777	00	88
Kävlinge	 046	-	460	15	46
Landskrona	 0418	-	49	90	88
Lomma	 040	-	617	00	88

Lund	 046	-	460	15	46
Malmö	 040	-	617	00	88
Simrishamn	 0414	-	44	80	90
Sjöbo	 0416	-	69	00	90
Tomelilla	 0417	-	77	33	11
Trelleborg	 0410	-	33	50	10
Ystad	 0411	-	31	10	90
Ängelholm	 0431	-	37	88	86
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