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● UPPÅKRA Kommunen för snabb för universitetet

Tvål på
trappan
efter
falsklarm
KÄVLINGE
● Korsbackahallen i
Kävlinge utrymdes på
tisdagseftermiddagen
efter att någon utlöst
brandlarmet manuellt.
På betongtrappan vid
nödutgången hade någon hällt ut mellan fyra
och fem deciliter tvål.

– Ingen skadades men
det kunde ha gått riktigt illa och elever hade
kunnat halka och slagit
sig ordentligt, säger Per
Gran, stationschef på
Kävlingepolisen.
Vid tillfället fanns
två klasser i hallen som
hade gymnastik.
Händelsen rubriceras
som missbruk av larmanordning och framkallande av fara för annan.

ILLUSTRATION: ECOSPACE ARCHITECTS

Arkeologicentrum kan
försenas med fyra år
– Staffanstorps kommun
är väldigt drivande och sugna på att få igång centret.
Samtidigt är det viktigt att
universitetet är med på det
som ska ske.
Nils-Ove Mårtensson,
Staffanstorps kommuns
konsult med projektledaransvar för det planerade
arkeologicentrumet, jobbar dock vidare med målet
om invigning 2014.

Upplevelsecentrum. Det planerade arkeologiska upplevelsecentrumet
i Uppåkra kan bli försenat.
Staffanstorps kommun är för ivrig
och Lunds universitet som ska stå för
verksamheten har svårt att hänga med
i svängarna.
År 2014 är det tänkt att Skånes nya stora besöksattraktion ska stå klar. Men det
kan bli två till fyra år senare istället.
Staffanstorps kommun
skickade tidigare i år ut ett
planprogram för anläggningen på remiss till olika
berörda. Lunds universitet
tycker att projektet drivs för
fort.
I remissvaret sägs bland
annat att man behöver

– Det är aldrig bra att
någon okynnes löser ut
brandlarmet. Det ska
vara ett skydd för våra
elever. Lärare och polis
samarbetar nu för att få
tag i den skyldiga och vi
har gott hopp om det,
säger Niclas Haglind,
rektor på Korsbackaskolan.
Polisen ska förhöra
fyra personer som funnits på platsen. Ingen är
i nuläget misstänkt för
något.

tid att utreda hur mycket
verksamhet som ska förläggas till Uppåkra. Andra
frågetecken gäller om och
när Lunds universitets historiska museum, Arkivcentrum Syd, Arkeologiska institutionen och andra verksamheter helt eller delvis
ska flyttas.
Man pekar också på att
finansieringen av arkeologicentrumet ännu inte är
klar. Universitetet måste

Sydsvenskan, lördag 13 juni 2009.

först utreda färdigt innan
man vill säga något om hur
mycket man vill och kan
engagera sig i Uppåkra.
Sven Strömqvist, vice rektor vid Lunds universitet,
säger att man i grunden är
positiv till planerna.
– Men det är inte bra att

stressa fram ett så stort
projekt. Jag tror att en invigning av centret redan
2014 är orealistiskt. Den
tidpunkten byggde på att
Lund skulle bli kulturhuvudstad då. Någon gång
2016–18 är lämpligare för
universitetets del, säger
han och fortsätter:

JESSICA ZIEGERER
jessica.ziegerer@sydsvenskan.se

– Det är den tidsplan man
beslutat om. Vi får diskutera
med universitetet och försöka överbrygga de hinder som
kan finnas, säger han.

Kastade
ägg
förstör
fasader

TEXT: MATS
AMNELL
mats.amnell
@sydsvenskan.se

FURULUND

Guider visar
utgrävningar
utgrävningar
inleds den 17 maj och pågår sedan av och till under
sommaren. Liksom förra
året sätts ett stort tält upp
över utgrävningsplatsen.
Förutom arbetande arkeologer finns det även plats
för besöksläktare.
Guidade visningar arrangeras 17–21 maj, 21–24
juni samt 28 juni till 9 juli.

E6
E20

ILL: ECOSPACE ARCHITECTS

● Säsongens

FAKTA

LUND
Uppåkra
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Visningarna sker klockan
10 och 14 samt de flesta dagarna även klockan 18.
ARKIV: TORBJÖRN CARLSON 2009

Kulturministern var en av besökarna förra året.

Sydsveriges
motsvarighet
till Birka
● I Uppåkra finns södra Sveriges
motsvarighet till Birka i form av
lämningar från en by eller stadsliknande bebyggelse som låg
här under cirka 1 000 år fram till
cirka år 1 000 e kr.

För att visa pågående utgrävningar och fynd från platsen
planeras en utställningshall och
en arkologisk upplevelsepark
med pröva på-aktiviteter och
guidade visningar av de ständigt
pågående utgrävningarna.
I byggnaden kommer också
att finnas magasin för att för-

vara gjorda och framtida fynd
från platsen. Utställningshallen
väntas kosta 85 miljoner kronor
att bygga. Invigningen är tänkt
att ske 2014.
Bakom satsningen står Staffanstorps och Lunds kommuner,
Region Skåne, Lunds stift och
Lunds universitet.

● Vid flera tillfällen de
senaste månaderna har
fasader i Furulund utsatts för äggsabotage. I
går anmäldes ännu ett.
Någon har under helgen kastat ägg på en fastighet på Lundagatan.
Polisen betecknar händelserna som hyss av
ungdomar men menar
samtidigt att tilltagen
är olyckliga.
– Ägg innehåller ett
enzym som reagerar
med en del husfärger.
Det kan resultera i att
man får måla om väggen, säger Per Gran, stationschef på Kävlingepolisen.
I ett annat fall utreds
skadeståndsanspråk för
en förstörd fasad.

JESSICA ZIEGERER

