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Hur får vi unga intresserade av naturvetenskap?
Vattenhallen har idag närmare 40 000 besökare per år från hela Skåne. Verksamheten har slagit
i taket och kan inte expandera mer i de nuvarande lokalerna. För att möta det ökande antalet
besökare planeras nu en tillbyggnad av det populära besöksmålet, vilket kommer göra det mer
än tre gånger så stort som idag och kunna ta emot 100 000 besökare per år. Nedan beskriver vi
de utvecklingsmöjligheter som vi kan förverkliga tillsammans med ditt stöd och engagemang.
Vattenhallen är ett science center vid Lunds universitet. Institutioner
vid universitetet samt företag har bidragit med sin expertis och
sitt kunnande i utvecklingen av nya experiment inom framförallt
naturvetenskap och teknik. Många forskare är också aktiva i möten
med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till
att uppnå vårt syfte att vara en mötesplats för universitet, skola,
allmänhet och näringsliv.
- Vår önskan är att Vattenhallen ska bli en angelägenhet för hela
universitetet, Lunds kommun och Region Skåne. Vi hoppas också
att ytterligare företag och organisationer vill engagera sig i vårt
arbete med att sprida kunskap och nyfikenhet om vetenskap och
utbildning på ett lustfyllt sätt, säger Monica Almqvist, föreståndare
och universitetslektor.
TILLBYGGNADEN
Den nya tillbyggnaden som ger Vattenhallen en total yta på 2900
kvm kommer ha sin ingång väl synlig från LTHs Campustorg med
en öppen och inbjudande arkitektur. I anslutning till Vattenhallens
utemiljö anläggs också en mycket robust temalekpark som kan
utnyttjas även då Vattenhallen är stängd. Tack vare utbyggnaden
kommer Vattenhallen att kunna ta emot ca 100 000 besökare per
år, vilket gör att man kan ha flera aktiviteter på gång samtidigt.
Målet är att kunna ta emot fler skolklass- och företagsbesök, samtidigt som det är öppet för allmänheten.
Med en utökad flexibel utställningsyta stärks Vattenhallens attraktionskraft både för skolorna och som turistmål. Detta genom
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att det ges plats, förutom för nya egna experimentstationer som
till exempel en utställning om Mag- och tarmkanalen, också för
tidsbegränsade spektakulära temautställningar. Den utbyggda Vattenhallen tar emot besökarna i en större entré, och här kommer
finnas en shop med inspirerande innehåll. I anslutning till entrén
finns ett kafé där man kan köpa enklare förtäring och sitta ner
en stund under sitt besök. I anslutning till kaféet kan man nå temalekparken som utformas som en förlängning av Vattenhallens
inomhusexperiment. Kaféet såväl som temalekparken är tillgängligt
även efter Vattenhallens stängning, vilket inbjuder till en aktivitet
i området under längre tid på dagen.
RESURSBEHOV
Vattenhallen är ett viktigt science center för hela Lunds universitet. I
den nya tillbyggnaden samverkar flera vetenskapliga områden med
att visa upp och inspirera unga om aktuell teknik och naturvetenskap. Vattenhallens dagliga verksamhet finansieras idag av Lunds
universitet, inträdesbiljetter, avgifter samt av sponsring och bidrag
från medverkande företag.
Lunds universitet och Vattenhallen söker nu en kompletterande
finansiering på 30 miljoner kronor för att genomförandet av utbyggnaden ska bli möjligt.
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

