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■ En fotoutställning i 
kupolen på Stortorget, 
en stadsvandring i star-
ka kvinnors spår och 
skandinaviska minnes-
mästerskapen. Det är 
nyheterna under Vin-
terlund, som drar igång 
i morgon.

Startlördagen på Stortor
get innehåller julgrans
plundring av torgets då 
godisprydda gran, ett me
lodikryss på torget med 
Romele blåsorkester och 
experiment i Nobels fotspår 
med Vattenhallen  Science 
Center.

Då blir det också prisut
delning i Vinterlunds foto
maraton och samtidigt in
vigs här en fotoutställning 
med tävlingsdeltagarnas 
bilder.

Tre lördagseftermiddagar 
 till ska det vinterlundas. 
Den 19 januari kommer 
bland annat Eterfestivalen 
för olika slags elektronisk 
musik att invigas i Vinter
kupolen av Moose Dawa 
och det blir också vinter
dans med DJ Dag.

Den 26 januari är en av 
attraktionerna ”Lär dig mer 
om minnet” med deltagare 
från svenska minneslands
laget, som en uppvärmning 
inför skandinaviska mäs
terskapen i minne som ar
rangeras i Lund i februari.

Den 2 februari blir ett av 

inslagen i kupolen ”Silent 
disco”, där alla får hörlurar 
och själva kan välja musik 
från tre kanaler. Färgat ljus 
visar vilka som dansar till 
samma musik som man 
själv.

Singersongwriterfestiva
len kommer att göra ned
slag i kupolen den 19 och 
26 januari och själva festi
valen med 52 artister hålls 
i Stadsparkscaféet den 25—
26 januari.

Den 12, 19 och 26 janua
ri samt den 2 februari utgår 
från Stortorget en stads
vandring i spåren efter en 
rad profilstarka Lunda
kvinnor, bland andra läka
ren Hedda Andersson, den 
första kvinnan i Skåne som 
läste på universitet.

Lunds skidfestival   arrang
eras den 3 februari i Stads
parken, med barnens Vasa
lopp, distriktsmästerskap 
i sprint, öppet spår och 
prova påskidåkning. Blir 
det riktigt knalt med snö 
kan allt komma att ställas 
in, utom barnens Vasalopp 
som kan bli av tack vare 
skrap från ishallen.

■ På vinterlund.se finns hela
programmet.

TEXT: ALEXANDER 
AGRELL
alexander.agrell 
@sydsvenskan.se

VINTERLUND

Några av dem som sätter fart på Vinterlund. Från vänster Agneta Eriksson som guidar i pro-
filstarka kvinnors spår, minnesmästaren Martin Nilsson samt Amanda Tellström och Marcus 
Lampe från Mejeriet och Eterfestivalen.   FOTO: TOM WALL

Kupolen på Stortorget.  

Stadsvandring och 
minnesmästerskap 
nyheter i vinter

BOSTAD

LKF:s 
hyror höjs
■ Hyresförhandlingarna 
mellan Hyresgästförening
en och LKF har avslutats.
Resultatet blev en tvåårs
uppgörelse som innebär
en hyreshöjning på 1,74
procent från den 1 februa
ri 2019 och en höjning på 
2,0 procent från den 1 janu
ari 2020.

LKF gick ut med ett hy
reskrav på 2,9 procent från 
den 1 januari 2019.

”Resultatet är en långsik
tig överenskommelse för 
två år, där hyresgästen har 
möjlighet att planera sin 
ekonomi under en längre 
tid. Vi lyckades få ner det 
ursprungliga kravet rejält 
och dessutom senarelägga 
2019 års höjning. Detta är 
en rimlig hyreshöjning och 
tillräckligt för att LKF ska 
kunna fortsätta sin höga 
nyproduktionstakt”, skriver 
Petter Ek, förhandlingsle
dare på Hyresgästförening
en, i ett pressmeddelande.

En lägenhet som idag 
har en hyra på 5 000 kro
nor kommer att kosta 87 
kronor mer i månaden ef
ter den 1 februari 2019.

52
artister uppträder i Stadsparks-
caféet under singersongwriter-
festivalen 25–26 januari.

Fäladstorget
046-13 22 00

Helgkassen är tillbaka!
Svensk ryggbiff med morötter,  

zucchini, kronärtskocka i balsamico, 
cremé på basilika& soltorkad tomat  

samt ugnsrostad potatis
249:- för två portioner

Vegankasse
Biff på belugalinser med morötter,  

zucchini, kronärtskocka i balsamico, 
cremé på basilika& soltorkad tomat  

samt ugnsrostad potatis
249:- för två portioner

Mer information och intresseanmälan: 
www.lund.se/kommunalaintegrationsradet
Ni kan också kontakta projektledare Magdalena Titze
E-post: magdalena.titze@lund.se
Telefon: 046 -359 51 52

Vi vill ha er anmälan senast den 10 februari 2019.

Vill ni vara med i 
integrationsrådet?

Nu är det dags för föreningar och andra organisationer 
som arbetar med integration att anmäla sitt intresse 
för att delta i Lunds kommuns integrationsråd. 

Integrationsrådet är Lunds kommuns forum för dialog 
mellan kommunen och föreningar som arbetar med 
integration. Rådet träffas fyra gånger per år. Föreningar 
som deltar får arvode. Rådet består av förtroendevalda 
från flertalet av kommunens nämnder och 14 föreningar.

RÄDDA LIV 
I KRIGETS 

JEMEN
Swisha till 900 80 04
Din gåva räddar liv i krig och katastrofer 


