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Noterat
tiPsa oss: 040-660 55 00

Flera inbrott
under helgen

Bågskytte fångade både stor som litens intresse. En del av de yngre barnen träffade mitten av tavlan redan på första försöket.
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Superdag startade höstlovet
LuND

det finns en hel del aktiviteter att pyssla med
i Lund för den som är
nyfiken. under superdagen passade delar av
stans olika föreningar
på att visa upp sig.
Lov i Lund anordnade under måndagen Superdag
för att introducera olika
aktiviteter som finns att
göra i Lund. Det gick verkligen att hitta på det mesta.
Vad sägs om bågskytte,
bowling, judo, dans, experiment och så vidare.

Barn och föräldrar eller
större syskon tillsammans
med mindre anlände kontinuerligt för att ta sig igenom bollhusets olika aktiviteter under måndagen.
–Det har varit ett stort
intresse för våra stationer,
säger Carolina Ingesson
från Vattenhallen.

barn i olika åldrar, säger
Carolina Ingesson.

Biblioteket var förstås
också på plats.
– I dag har vi med oss
böcker om olika sporter
samt gaming och trolleri.
Det är viktigt för oss att
vara här och visa att man
kan läsa på väldigt många
olika vis och framförallt
olika typer av litteratur. Det finns ju massvis
av facklitteratur om olika
områden, säger Matilda
Lindhe-Persson, bibliotekarie. I bibliotekets soffa
valde många föräldrar att
sitta ner en stund och ta en

bjöds på både smörgås och
popcorn i små strutar för
att orka.

paus när deras barn sprang
runt i bollhuset och testade på de olika aktiviteterna. Personalen satte sig

också gärna ner och läste
högt ur en bok om ett litet
barn kom och önskade en
lässtund. Höstlovsbarnen

Familjen Linse fastnade på
experimentstationen.

Birgitta Nagy och Ida Lindqvist lärde ut Michael Jacksons
thrillerdans lagom till halloween.

Hanna dockson

i dag
Redaktionen senast kl 9

LuND
n TRäffPuNKTER
Dalby: Paketleken 13. Genarp: Café 13. Karhögstorg: Hänt i veckan 13.30.
matsedel äldreomsorgen: Mårtenslund: Kokt
fisk med vitvinssås,
potatis. Papegojan: Kokt
fisk, vitvinssås, och
potatis. Vevrehemmet:
Italiensk fiskgratäng
med soltorkade tomater,
potatis. fästan: Kokt fisk
vitvinssås, potatis. Nibblegården: Sprödbakad
torskfilé, remouladsås
och kokt potatis.

LOMMA

n MATSEDLAR
Havsblick: Stekt sandskädda, limesås, kokt potatis,
kokt broccoli. Alt: Pasta
med champinjon- och
skinksås, kokt broccoli. Eft:
Nyponsoppa med mandelskorpa.

Till vardags studerar hon

vid universitetet med naturvetenskap som ämne.
– Jag ska bli gymnasielärare så det här är ett utmärkt tillfälle för mig att
få testa på pedagogik med

Lund. Mellan fredagen
och söndagen inträffade
två inbrott. Det första
på lördagen någon gång
mellan klockan 8-12.
Vid tillfället fick tjuven
med sig både en mängd
smycken samt kontanter.
Vid det andra inbrottet
är själva tidpunkten mer
osäker. Oavsett när det
inträffade så handlar
det om en villa på Bredgatan som under helgen
har haft besök av tjuvar.
Exat vad som försvann
vid tillfället har ännu
inte fastställts.
Polisen uppmanar allmänheten att vara extra
uppmärksamma.
Landets tjuvar passar
nämligen som bäst på
att göra inbrott under
just denna veckan och
grannsamverkan är därför ett inslag som välkomnas av polisen för
att förhindra inbrott.

Bibliotekets personal läste och pratade med barnen.

Jo, visst tyckte många av de mindre barnen om schack.

n TRäffPuNKTER
Havsblick: Kyrkans
träffpunkt 13.30. Handens
kunskap 16-20.
Träffpunkt Bjärred:
Gympa klockan 14.

