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LunD

Äntligen öppet i Vattenhallen
n Sommaraktiviteter.

Har mycket att bjuda på efter pandemistängningen

LUND

Jättestora såpbubblor,
en minishow och olika
experiment att prova på
själv. Dessutom en ny
utställning om jorden
och klimatet genom
tiderna.
Vattenhallen i Lund
har öppnat försiktigt
igen efter pandemin
och har mycket att
bjuda i sommar.
Är du sugen på att provskjuta protoner i sommar,
testa ultraljud på dig själv
eller se vattenverket rulla
i gång?
Då ska du boka in ett
besök på Vattenhallen vid
Lunds universitet. Från 22
juni till 14 augusti är det
sommarlovsöppet för allmänheten, tisdag-lördag.
Ett begränsat antal besökare tas emot i två pass,
12.30-14.30 och 15-17 och
man måste boka plats.
– På förmiddagarna har
vi en teknisk sommarskola
i gång här inne och då kan
vi inte släppa in allmänheten som får komma på eftermiddagen, säger Johan
Gren som arbetar på Vattenhallen.
– Vi börjar utanför entrén med lite lekövningar.
Sen får man vandra mellan utställningarna och experimenten här inne. Det
finns mycket att göra.

Carin Fredén och Karolin

Schöttelndrejer är två studentguider på plats.
– Här finns många interaktiva grejer som på
ett pedagogiskt sätt visar
och lär dig förstå vetenskap. Vi bjuder också på
en liten experimentshow
där vi visar hur man kan
använda luft och vatten för
att påverka på olika sätt.

Johan Gren visar hur temperaturkurvan på jorden ändrats genom tiderna.

Se det maffiga vattenverket rulla i gång. Johan Gren, Anna Agnemyr och studentguiderna Karolin Schöttelndrejer och Carin
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Fredén i Vattenhallen visar.

Enkla experiment du kan
göra hemma, säger Carin
Fredén.
– Tanken är att besökare
ska upptäcka att det är häftigt och bli inspirerade till
att lära mer om vetenskap
och teknik.
Pandemin tvingade Vattenhallen att stänga för besökare men nu har man
öppnat igen, om än i lite
mindre skala än annars.
Utanför entrén väntar familjen Envinge från Växjö
på att få komma in och
roar sig under tiden med
jättesåpbubblor.
– Vi ville göra en dagsutflykt och bestämde oss
för Lund. Vattenhallen verkar vara en kul grej att göra
med barn, därför är vi här

nu, berättar pappa Daniel
Envinge.
– Det är bra att vara
ute i tid när du bokar. Är
det mulet eller för varmt
ute har vi nästan alltid fullbokat, stranddagar är det
lite mindre besökare, säger
Johan Gren.

Man kan göra roliga experiment med luft och vatten
visar Carin Fredén, studentguide i Vattenhallen.

Karolin Schöttelndrejer visar hur ultraljud går till.

Han tipsar också om

Vattenhallens nya utställning, Jorden och klimatet
genom tiderna, på andra
våningsplanet.
– Här kan du se hur
temperaturkurvan ändrats
under 600 miljoner år. När
det var som varmast låg det
på mellan 25 och 30 grader, i dag ligger vi på 14-15 i
medel men det skenar fort,
säger Johan Gren.

Pappa Daniel Envinge och dotter Lo från Växjö testade att
göra såpbubblor modell större.

Johan Gren visar ett inslag
om Jorden och klimatet.

jorden genom årtusenden, se hur isarna först
bredde ut sig men allt
snabbare smälter ner och

försvinner i framtiden.
–
Både fascinerande
och skrämmande!

På en genomlyst jordglob kan man, genom att
spela upp olika filmer,
följa scenförändringar på
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Experiment med såpbubblor utanför Vattenhallen i Lund. Lo, Ellis och Mille Envinge från
Växjö lyckades över förväntan.

Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor

