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Nytt samverkansavtal
har tecknats i Lund
LUND. Lunds kommun och
Lunds un niversitet har
tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet har en
gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet
ska driva utvecklingen
tillsammans.

För att vi ska attrahera och
behålla kompetensen i regionen är det nära samarbetet
med Lunds kommun avgörande, särskilt när det kommer till infrastruktur, bostäder och skolor, säger Torbjörn von Schantz, rektor för
Lunds universitet.
FREDRIK MAGNUSSON

Samarbetet mellan Lunds
universitet och Lunds kommun formaliserades genom
ett samverkansavtal 2014.
– Det är viktigt att Lunds
konkurrenskraft är fortsatt
stark och att vi tar tillvara all
den kompetens och kunskap
som ﬁnns inom vår kommun. Ett nära samarbete
med universitetet är avgörande för att Lund ska bli en
ännu starkare regional motor där ﬂer arbetstillfällen
skapas genom forskning och
nya företag som har sin grogrund i universitet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, i
ett uttalande.

STÅNGBY/LUND. Kampsportsföreningen Griffin
Martial Arts, som drog i
gång i höstas växer så
det knakar. Nu har klubben breddats när Lunds
Taekwondoklubb går in i
föreningen.

Föreningen, som drog igång i
Prästängshallen i höstas, satsade på bred träning i jujitsu
för alla åldrar. Nu har klubben tre ben med jujistu, kickboxning och taekwondo.
– Responsen sedan starten
har varit otrolig. Från barn,
föräldrar och andra klubbar.
Vi har folk som kommer från
Dalby, Eslöv och Södra Sandby för att träna med oss i
Stångby, säger Jens Högsander som var den som drog
igång klubben.
– Jag har aldrig varit med
om att vara i en klubb där så
många drivna människor arbetar tillsammans men på

Jens Högsander drog igång Griffin Martial Arts i höstas.

olika sätt mot ett gemensamt
mål. Vi hamnar i samma ﬁl
till slut, det är otroligt inspirerande.
NYLIGEN BESTÄMDE sig
Lunds Taekwondoklubb att
bli en del av Griffin Martial
Arts.
– Det är min sambo som är
huvudtränare där och taek-

wondon tillför ett tävlingsmoment. De kommer att träna på Klostergården tills vidare men på sikt vill vi samla
allt under ett tak. Tanken är
att vi till hösten ska ha karate
och brasiliansk jujitsu hos
oss också, säger Jens.
KLUBBEN HAR blivit en namn
ute i Europa och har haft ﬂera
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namnkunniga instruktörer
på plats, vilket också kommer att ske till sommaren.
Även loggan har väckts uppmärksamhet.
– Vi hade en klubb i Italien
som beställde tygmärken
med vår logga för att ha på sina dräkter.
FREDRIK MAGNUSSON

Studenter varnas – kopierade felaktig lösning och lämnade in
LUND. Tio studenter på LTH varnas av disciplinnämnden efter det att de lämnat in en uppgift där alla hade samma lösning,
trots att uppgiften speciﬁcerade att studenterna inte ﬁck ta del av hela lösningar när de arbetade med uppgiften.
Det som väckte misstankar var att det i lösningen som lämnats in av studenterna fanns felaktiga tecken och kommentarer
som inte borde vara där. Det fanns också med ett mellansteg i lösningen som in te hade någon betydelse. Flera av studenterna har berättat att lösningen funnits i en grupp på Facebook som de var medlemmar av. En elfte student var anmäld för
samma sak men det uppdagades att han inte var behörig till kursen och slipper undan varning.
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I OCH MED att det nya avtalet
undertecknas, tydliggörs det
gemensamma ansvaret som
kommunen och universitet
tillsammans har för att driva
utvecklingen framåt.
– Lunds universitet har en
stark dragningskraft som
lockar studenter, forskare
och experter till regionen.

Fundament och prioriterade
utvecklingsområden 2019 i
avtalet:
1. Stadsutveckling
a. Botaniska trädgården
b. Science Village Scandinavia
(SVS)
c. Campusutveckling utefter
Kunskapsstråket
d. Infrastrukturella frågor
e. Konferenssamarbeten
2. Publika kultur- och museiverksamheter
a. Skissernas Museum
b. Historiska museet
c. Vattenhallen Science Center
3. Näringsliv och innovationssystem
a. Ideon Science Park
b. Medicon Village
c. Inkubatorer
4. Studenter
a. Studentlivet vid Akademiska
Föreningen, nationerna och studentkårerna
b. Studentbostäder
c. Ansvar för studenters hälsa
och välbeﬁnnande
d. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)F

Griffin Martial Arts
växer så att det knakar
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