
skåne öresund

A4 SKÅNSKA DAGBLADET n LÖRDAG 15 SEPTEMBER 2018

Mellersta Skåne
n Vd, ansvarig utgivare och chefredaktör: 

Lars sjögren
lars.sjogren@skd.se
n Redaktionschef: 

pia lobell 040-660 55 58
pia.lobell@skd.se

n Webbchef: 
mats kLingen 040-660 55 88

n Bitr redaktionschef:
mats g svensson 040-660 55 36

mats.g.svensson@skd.se
ReDaKtion
Besöksadress: S:t Gertrudsgatan 4A
Postadress: Box 165, 201 21,  Malmö
telefon: 040-660 55 00
e-post: redaktion@skd.se
kundtjänst
Öppet måndag–fredag  8.00–15.00. 
Prenumeration och privatannonsering: 
0774-41 00 41 eller kundtjanst@skd.se.

PrenumerationsPriser
nya priser fr o m 1/12 2017
total: 12 mån 3 219 kr, 6 
mån 1 659 kr, 3 mån 858 kr. 
Budgetkonto (12 delbetalningar) 
269 kr/mån.
kombo: 12 mån 2 209 kr, 6 mån 
1 154 kr, 3 mån 595 kr. Budgetkonto 
(12 delbetalningar) 192 kr/mån.
Företagsprenumeration: 12 
mån 3 995 kr, Kombo 2 799 kr. 
Alla priser inkl moms. Uppehåll i 
prenumerationen förlänger inte 
prenumerationsperioden. issn 1103-9973 aB skånska dagbladet malmö 2018

Företagsannonser
telefon: 040-660 55 00 
e-post: annons@skd.se

WeBBredaktionen
tips: webbred@skd.se
Telefon: 040-660 56 66

taLtidning
Radiotidning för synskadade
telefon: 040-660 55 00

uteBLiVen tidning
Ring vår automatiska servicetele-
fon som slussar dig vidare till rätt 
distributionsbolag.
telefon: 040-660 55 50 
måndag-lördag. Utkörning av 
tidningen samma dag sker endast 
i kommunerna Eslöv, Hörby och 
Höör. Det förutsätter att du ringer 
före klockan 08. Samtalet kostar 
som ett lokalsamtal.

Tidningen ansvarar ej för insänt, icke 
beställt material. All redaktionell 
text och bild i Skånska Dagbladet 
lagras elektroniskt i databasarkiv. 
Externa skribenter måste meddela 
eventuella förbehåll mot att få sina 
texter/bilder lagrade. I princip 
publiceras ej artiklar med förbehåll 
mot lagring.
SkD trycks av Bold Printing malmö.

räCkVidd
Total räckvidd enligt Orvesto för 
Skånska Dagbladet samt skån-
skadagbladet.se och mobilsajt: 
193.000.

texter av läsarskribenter är markerade med Y

LuND
Mycket är det samma, 
men en del nya inslag 
finns det när kulturnat-
ten drar i gång i dag.

Bland annat kan du få med 
dig ditt dna i ett häng-
smycke om halsen.

– Det är ett hyperper-
sonifierat smycke, kan 
man säga, säger Martina 
Schneider från Smile Incu-
bator på Medicon Village 
i Lund.

Vem som helst som 
deltar i Kulturnatten kan 
alltså uppsöka Smile Incu-
bators projekt Open lab på 
Vattenhallen Science Cen-
ter och få vara med om att 
plocka fram sitt eget dna. 

– Vi kommer att låta var-

je deltagare ta fram sitt dna 
ur munnens epitelceller 
vid tre laborationstillfällen 
under lördagen. Processen 
är relativt enkel och alla 
som laborerar får gå hem 
med sitt eget dnai en liten 
behållare – det är häftigt, 
säger Martina Schneider.

dna-molekylen ser ut 
som en lång tråd. Den 
består av två dna-strängar 
som binder till varandra 
och bildar en dubbelspi-
ral. Dubbelspiralen bygger 
tillsammans med andra 
molekyler upp kromoso-
merna. Ur en enda liten 
cell kan man plocka fram 
en dna-tråd som, om man 
drar ut den, blir två meter 
lång.

Martina Schneider sä-
ger att det kan vara idé att 
hämta ut biljetter i förväg 
eftersom antalet platser är 
begränsade. Det kan göras 
i ett tält utanför Vattenhal-
len.

Avsikten med att delta i 
Kulturnatten är att visa att 
naturkunskap är intressant 
och roligt. 

Smile Incubator är en 
icke vinstdrivande orga-
nisation som hjälper en-
treprenörer inom så kallad 
life science att kommersia-
lisera sina idéer.

– Det gäller allt från
affärsstöd till laborato-
rier och nätverk. Ganska 
mycket handlar om läke-
medelsprojekt, säger Per 

Brunmark från Smile In-
cubator.

Projektet Open lab Skå-
ne handlar om att tillva-
rata den överkapacitet som 
finns på Smile Incubator, 
och göra den tillgänglig för 
företag. 

I laboratorierna kan de 
tillhandahålla specialin-
strument och annan ut-
rustning samt expertis.

– Det kan även handla
om att företag har fullt i 
sina laboratorier och be-
höver lite extra kapacitet, 
säger Per Brunmark.

Under de 10 år Smile 
incubator har funnits har 
över 60 företag skapats. 92 
procent av dem växer fort-
farande.

Mikael Ankarvik

Ta fram ditt dna och ta med hem

LuND
I dag är det kulturnat-
ten vilket kommer att 
synas över hela Lund 
och i alla möjliga for-
mer.

– Vi har en bred syn på
kultur, säger Kristina Wåh-

lin på kulturförvaltningen.
Mer än 450 arrange-

mang finns i programmet, 
från musik till prova-på-
tillfällen.

– Keramik och dans till
exempel. Eller varför inte 
ta sig till historiska institu-
tionen där det går att prova 

olika hjälmar som återska-
pats, säger Kristina Wåhlin.

En nyhet är en heldag i 
mjölets tecken på den ny-
renoverade 400 år gamla 
Odarslövs mölla som in-
vigs med en ceremoni 
klockan 13.

Här går det att lyssna på 

lyssna på föreläsningar av 
stadsantikvarien och lo-
kalhistoriker om hur livet 
på Möllegården och på 
landsbygden kring Lund.

– Det går att följa med
från spannmål till färdigt 
mjöl, säger Kristina Wåh-
lin.

Medicinska fakulteten 
deltar för första gången på 
länge med populärveten-
skapliga inslag och experi-
ment. Ett mer traditionellt 
kulturinslag är Måntea-
terns nya föreställning ”Vi 

vet var dina barn bor” som 
kretsar kring yttrandefri-
het. Den visas gratis under 
lördagen.

Kulturnatten håller på 
mellan 12 och midnatt.

Mikael Ankarvik 

Kulturnatten kommer att synas över hela Lund
Martina Schneider från Smile Incubator visar hur du kan ta 
med dig ditt dna hem. I ett hlssmycke eller ett litet provrör.  
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