
Stöd Vattenhallen Science Center – Lunds universitet 

 
Vattenhallen - en upplevelse fylld med vetenskap 
 
Idén att bygga ett science center i Lund har funnits länge. Med Skandinaviens största 
universitet, landets största forskningsby Ideon och den starka Öresundsregionen runt 
omkring oss, finns det ett fantastiskt underlag för att fylla ett science center med 
intressanta och spännande experiment som knyter an till aktuell forskning och 
teknikutveckling. 
 
I Vattenhallen får man uppleva tekniska och naturvetenskapliga fenomen med en direkt 
koppling till dagens forskning, vårt samhälle och näringsliv. Upplevelserna kombineras 
med teoretiska kunskaper som anpassas efter målgruppernas utbildningsnivå och behov, 
från förskola till gymnasium. 
 
Vattenhallens strävan är att bli en naturlig kontakt-punkt mellan universitetet, skolan, 
näringslivet, regionen och kommunerna. Syftet med verksamheten är att öka intresset 
för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar samt att bidra till breddad 
rekrytering till högre utbildning. Detta vill vi praktiskt och teoretiskt förmedla genom att 
visa hur roligt och intressant kunskap kan vara. 
 
Bli en del av inspirationen!  
 
Vattenhallen Science Center 
 
Vattenhallen är fylld med upplevelser och experiment. Här finns alltid något intressant 
att lyssna och titta på, bygga eller testa. 
 
Vattenhallen är en plats för upplevelser och utmaningar genom shower, tävlingar och 
experiment. I planetariet kan du se vårt universum och lära känna årets stjärnhimlar. 
Studenter och forskare finns alltid i hallen och hjälper till, de kan berätta vad som 
händer och varför. 
 
Vi tar idag emot skolor och företag, ordnar studiebesök, praktik, barnkalas och event. Vi 
erbjuder inspiration till lärare, personal och elever. 
 
Läs mer på vattenhallen.lu.se 
 
Så stödjer du Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet 
  
Du kan enkelt stödja Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet genom gåvor i 
valfri storlek. Bidrag betalas till bankgiro 830–6599. 
 
Vi tar även tacksamt emot månatliga gåvor, minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och 
företagsgåvor. Alla bidrag, oavsett storlek, är lika välkomna. 
 
Märk din gåva med ”Vattenhallen”. Ange även avsändare och kontakt-uppgifter för att 



möjliggöra återkoppling om hur din gåva gör nytta. 
 
Tillsammans arbetar vi alla för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors 
villkor. 
 
TACK FÖR DITT STÖD! 
 
Lunds universitet 
Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa i världen och som ett av Nordens 
främsta forskningsuniversitet. 47 000 studenter, nästan 3000 forskare och 650 
professorer vid åtta fakulteter bedriver forskning i världsklass, bland annat inom 
områdena medicin, materialvetenskap, mänskliga relationer, demokrati och hållbar 
tillväxt. 
 
I Lund möts mångfalden, några av vår tids skarpaste hjärnor och en forsknings- och 
utbildningsmiljö som skapar en utmärkt grund för vetenskapliga genombrott. 
Tillsammans arbetar vi alla för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors 
villkor. 
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