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Lundaelever tog hem silver
på tekniktävling i Sydkorea

Pär Friberg drar igång projekt med hjälp av Ica och Fryshuset.
FOTO: ICA/FREDRIK MAGNUSSON

Icahandlare drar igång
projekt kring droger:
"Vi kan göra skillnad"
SÖDRA SANDBY. Icahandlaren Pär Friberg vill göra skillnad i samhället
och har nu tillsammans
med sin personal och
Fryshuset dragit igång
en satsning för att arbeta
förebyggande mot droger
bland ungdomar.

en föreläsning om hur det
kan se ut när livet kantas av
droger. Längre fram i höst
har föreningar och samarbetspartners bjudits in till
en föreläsning för att öka
kunskapen kring hur drogproblematiken kan se ut.
– Ideella krafter kan göra
skillnad. Vi vill bygga en bas
och sedan se hur projektet
kan växa. Tanken är att det
ska sträcka sig över drygt ett
år. Vi hoppas kunna ha en
föreläsning där vi kan bjuda
in lite bredare i början av våren nästa år. Vi kommer också ha personal på plats vid
butiken från Fryshuset vid
lucia för den som har funderingar eller frågor.

Pär har under sina sju år i
Sandby sett hur drogproblematiken spridit sig.
– Jag började fundera kring
om det ﬁnns något sätt som
vi kan göra skillnad och via
Ica ﬁnns det ett samarbete
med Fryshuset, berättar Pär.
I ett inledningsskede ska
butiken arbeta tillsammans
med sina samarbetspartners och föreningar i Sandby. Personalen har redan fått

FREDRIK MAGNUSSON

LUND. Niondeklassarna
Uri Shmulevich och
Christoffer Cimbritz på
Bilingual Montessori
School of Lund tog hem
en silvermedalj när tekniktävlingen IMSCC 2019
avgjordes i Sydkorea.
Tävlingen lockade 900 deltagare från bland annat Kina, Mongoliet och allt gick
ut på att bygga modeller i
4DFrame. 4DFrame är ett
pedagogiskt verktyg från
Sydkorea där olikfärgade
små rör av varierade längder
kan kopplas samman med
hjälp av av kopplingar. Det
går att bygga oändligt
många ﬁgurer och modeller.
– Vi började med att vinna
en tävling på Vattenhallen
där vi byggde en modell av
en månborr som skulle borra efter gas. Vi gick vidare
från Sverigeﬁnalen och på
plats i Korea valde vi att bygga en bil som skulle köra en
hinderbana och utföra olika
uppgifter, berättar Uri
Shmulevich.
TOTALT VAR DET fem lag från
Sverige på plats vid tävlingen. Sverige var det enda land
från Europa som skickat lag.

Uri Shmulevich (tv) och Christoffer Cimbritz är tillbaka från Sydkorea med medaljer. Individuellt silver men också en guldmedalj till Sverige som lag.
FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

Bilingual Montessori School
of Lund har varit på plats tidigare, men utan att ta medaljer.
– Vi hade inte räknat med
medalj, det är oerhört hög
konkurrens, säger biträdande rektor Charlotte Graham.
Christoffer och Uri kom i
kontakt med 4DFrame första gången i årskurs sju. Det
är läraren Philippe Longchamps som använder det i
undervisningen.
– Jag är lärare i historia, ge-

ograﬁ och teknik och arbetar ämnesöverskridande. I
undervisningen använder
jag 4DFrame. Jag hoppas att
vi nu ska börja använda det i
lägre årskurser. det ger eleverna möjlighet att lära sig
genom att bygga, se hur saker och ting fungerar och
tekniska innovationer kan
kopplas till historia.
FÖRUTOM TÄVLINGEN ﬁck
Lundaleverna arbeta tillsammans med andra ung-

domar kring lösningar för
miljön i en samarbetsövning. De ﬁck också besöka
en koreansk skola, titta på
sevärdheter och bo hemma
hos en koreansk familj.
– Vi pratade med en kille
som var ett år äldre och han
berättade hur tufft det var i
skolan med mycket läxor.
De ägnade tolv timmar varje
dag åt skolan, säger Uri.
FREDRIK MAGNUSSON
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2595:Star Trading

Gravljus Paula

Vaxljus glow. Med
ljussensor som ger
lång brinntid

59:-

Batteriljus
Vaxljus glow
12,5 cm 79:10 cm

69:-

KONSTSMIDE
Metalljusstake i varm
härlig grå färg

KONSTSMIDE
En vacker pappersstjärna
med metallkänsla. Silver
eller mässing,
flera storlekar

KONSTSMIDE

799:-

Elflugan original
finns i flera färger

Star Trading

KONSTSMIDE
Den klassiska ljusstaken
från Gnosjö! 7-arm i
mässing.
Finns nu också i krom

STAR TRADING
Elias storsäljande
ljusstake finns i fler
färgvariationer
ord. pris 599:-

499:-

299:STAR TRADING ADVENTSLJUSSTAKE
Luciakör. Höjd 22 cm. ord. pris 549:-

449:-

@

Besök oss på
@KlostergatansEl



349:-

ADVENTSLJUSSTAKE

För det minimala utymmet
5-armad båge i flera färger

199:-

Hämta vår folder
om belysning i
butiken eller läs
den på elon.se

Ni vet väl att vi har lampskärmar? Både i lager och mycket att beställa. Rakapparater, hårvård, tandborstar, vaxljus och mer...
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