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SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!

Vattenhallen ﬁrar
10 år med dubbla
utställningar
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Glauk Ajazaj tar sig en åktur på tungan med hjälp av mamma Donna Ajazaj.
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NJUT AV EN
NYSERVAD CYKEL!
Vi har även
nya cyklar
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ERBJUDANDET GÄLLER V 40 SÅ LÄNGE LAGER FINNS
WWW.YLVAINTERIOR.SE
BANTORGET 3  222 29 LUND  TEL 046-211 3111



kl. 11-15 82:tor, fre, lör kl. 17-21 99:HAPPY HOUR 17-20
Allhelgonakyrkogatan 4, Lund. 046-150770

SOMMARSERVICE Detta ingår:
till otroliga:

Vi har
även nya
elcyklar!

79:(Ord pris 245:-)
Gäller med denna kupong.

Banks cyklar

• Justering av bromsar
och växlar
• Enkel hjulriktning
och liten balansering
• Rengöring och uppsmörjning av drivpaket
(krans, kedja, växlar
och vevparti)
• Tvättning

Öppet: mån-fre 9-18 • lörd 10-15
Hos oss hittar ni
Bokning sker via telefon eller drop in
Cargo-cyklar!
Bankgatan 15 b, 223 52 Lund, tel 0739-75 44 81
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Klasskamraterna William Nilsson, Bruno Ransmyr Persson, Matias Garza och Fia Klausen tycker alla att utställningen är intressant.
FOTO: JOHN NORDH

Nio månader gamla Sochu Nordahl Ucha verkar tycka att
det nya barnrummet är intressant.
FOTO: JOHN NORDH

Inne i kuporna går det att uppleva olika klimat.
FOTO: JOHN NORDH

Vattenhallen fyller tio år och
ﬁrar med två nya utställningar
LUND. I år ﬁrar Vattenhallen tio år och det ﬁras med
två helt nya utställningar. I fokus står klimatet och en
satsning på de allra minsta.
Det är på andra våningen
det händer. I en lång korridor tar utställningen "Jorden – och klimatet genom
tiderna" plats. Den utgår
från ett geologiskt och historiskt perspektiv där besökarna får uppleva hur jorden har utvecklats och påverkats under många miljoner år.
– Klimatfrågan ligger i tiden och många gånger kan
det se hopplöst ut. Men genom utställningen vill vi visa att det faktiskt ﬁnns möjligheter att lösa klimatfrågan om vi bara arbetar tillsammans, säger Stefan
Zamudio, pedagog på Vattenhallen.
EN AV UTSTÄLLNINGENS huvudattraktioner är den så
kallade iGloben, en sfärisk
projektor som kan visa olika
processer på jorden, som till
exempel hur koldioxid förﬂyttas i atmosfären. Andra

stationer i utställningen
handlar bland annat om livsexplosioner, vulkaner, massutdöende och klimatmätningar i en isborrkärna. Stora delar av utställningen är
interaktiv.
– Det gör att det blir lättare
för besökarna att ta till sig
ämnet. Vi arbetar mycket
med "hands on" i våra utställningar, säger Charlott
Karlsson som har designat
utställningen som riktar till
elever i årskurs 8 och uppåt
och även till vuxna.
ELEVER FRÅN Järnåkraskolan är på plats i Vattenhallen
under Lokaltidningens besök. Klasskamraterna William Nilsson, Bruno Ransmyr
Persson, Matias Garza, Lina
Amrane och Fia Klausen
tycker alla att utställningen
är intressant.
– Det är kul att gå runt och
titta och prova på olika saker. Det är lättare att lära sig

om klimatet på det här sättet jämfört med om man bara läser om det i en bok, säger Matias Garza och får
medhåll av sina klasskamrater.

"Det är lättare att lära sig
om klimatet
på det här
sättet"
I ETT AV RUMMEN längs korridoren tar Vattenhallens andra nya satsning plats – ett
barnrum som riktar sig till
de allra minsta. Barnen
klättrar in i ett hjärnkontor
där de kan kommunicera
med de fem sinnena i form
av stora 3D-modeller. Här
ﬁnns en näsa, några ﬁngrar,
ett öra, en tunga som det går
att åka rutschkana på och
ett öga som barnen kan dra
ner ögonlocket på för att
skapa ett litet tält. Rummet

ska både bjuda in till aktivitet och avslappning.
– Tanken är att miljön ska
trigga barnens inlärning.
Rummet är utformat på ett
sätt som ger dem lite utmaning. Det hjälper dem att
träna motoriken och håller
dem intresserade, säger Rigmor Grönwall som har designat lekrummet.
MIKELE NORDAHL ÄR på plats
med sin nio månader gamla
dotter Sochu Nordahl Ucha
som kryper runt på golvet.
Hon verkar tycka att rummet är spännande.
– Det verkar få godkänt, säger Mikele Nordahl och
skrattar.
Hon har besökt Vattenhallen ﬂera gånger och nu när
det ﬁnns en barnrum kommer besöken ske med mer
jämna mellanrum tror hon.
– Jag har en dotter som är
11 år och för henne har det
ju funnits saker att göra tidigare. Men nu ﬁnns det något
kul som passar båda barnen.
JOHN NORDH

