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Sommarjobben
försvann
i pandemin

Jan Boris-Möller
tar upp kampen
med kockarna 10
124 000 kronor
insamlade
efter 198 mil

30

”Inget står
skrivet i
stjärnorna”
Elin Wrethov
om ett
spörsmål
i pandemins
spår. 2

2

SKÅNES STÖRSTA
GRATISTIDNING
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Lund Centrum

En gratistidning från
Sydsvenskan
FOTO: RACE MAGAZINE

Han sätter
full fart
mot EM
Franz Löfquist från Veberöd är en av
Sveriges bästa enduroförare och nu
hoppas han kunna ta steget ut i Europa
på allvar. 4

Nattskiftet skapar lugnare
miljö i gamilngvärlden 6–7

Mat: njut av höstens
sköna skördetid 12
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Gäller med denna kupong
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Banks cyklar

Detta ingår:
• Justering av bromsar
och växlar
• Enkel hjulriktning och
liten balansering
• Rengöring och uppsmö
rjning av drivpaket (krans,
kedja, växlar och vevparti
)
• Tvättning

Vi hjälper även företag

Manchesterväskor 380 kr

VI SÄLJER ÄVEN CARGO BIKES OCH ELCYKLAR TILL BRA PRISER

BANKS CYKLAR
Bankgatan 15, Lund • 073 975 44 81 • Vardag 9-18, Lördag 10-15

Hitta de finaste pärlorna
i sydliga Europa 28

Vi har personal i hela Skåne

LUND: 046-14 43 88

VI HJÄLPER DIG MED NÄSTAN ALLT!

Finns fler färger i butiken
Lilla Tvärgatan 5 i Lund | Öppettider se hemsida.
072-303 49 50 • www.piggapeggycom
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Forskare
plagierade
studenter
LUND Nämnden för pröv-

ning av oredlighet i forskning (NPOF) har fällt en
forskare vid Lunds universitet för oredlighet i forskning. Fällandet gäller plagiat då forskaren använt stora
delar från en masteruppsats
till en forskningsartikel utan att studenterna citerats
eller stått som medförfattare. Anmälan kom in till
Lunds universitet 2021 och
enligt anmälan har forskaren publicerat en artikel
2017 som har stora likheter
med en masteruppsats som
skrivits av studenter som
forskaren varit handledare
för.

Nu är det dags
att renovera
Svanen
LUND Det snart 400-åriga
Apoteket Svanen i Lund hotades för två år sedan av
nedläggning, men den stoppades efter protester och lokala initiativ. I slutet av september beräknas nu en renovering sätta igång. Inför
detta har representanter
från Apotekarsocieteten i
Stockholm, till vilken inredningen donerades 1969,
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet i Lund (som
tar över donationen), Kulturen, Apoteket AB och nätverket Svanens vänner samlats för att inventera och do
kumentera inredning och
historiska föremål. Renoveringen beräknas vara klar i
mitten av december. För att
Svanen ska kunna hålla öppet hela tiden kommer arbetet att ske i etapper.

Byggstart
i Dalby
DALBY Samtliga 39 bostadsrättsradhus i Brf Utsikten i Dalby är nu sålda och
inom kort kommer förberedande markarbeten att påbörjas. Radhusen kommer
att byggas i området Påskagänget i Dalbys utkant.
Den första inflyttningen är
planerad till hösten 2022.
Bostadsrättsradhusen
byggs i ett eller två plan.
Radhusen i ett plan, om cirka 93 kvadratmeter, är fördelade på tre rum och kök.
Tvåplansradhusen, om cirka 112 kvadratmeter, är fördelade på fem rum och kök.
Inflyttningen sker i två
etapper med start hösten
2022.

Tipsa oss!
n Har du en historia att
berätta? Tipsa oss på:
nyhetsdesk@
lokaltidningen.se
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Franz Löfquist siktar
mot enduro-EM
VEBERÖD/LUND Franz
Löfquist växlade spår
från motocross till enduro. Nu kör han sin fjärde
säsong och är återigen
med i toppen när SM avgörs. Till nästa år hoppas
han kunna göra en rejäl
satsning på EM.

Att det finns en enduroförare från Skåne som slåss om
SM-medaljerna tillhör inte
vanligheterna.
– Jag provade på enduro
redan som ungdomsförare
men sedan satsade jag på
motocross från 2007 till
2017. Jag kände att jag uppnått vad jag ville inom den
sporten, säger Franz när vi
ses på Lillemans MC i Lund.
Lillemans har varit en del
av Franz liv sedan han som
drygt två år gammal och
fick sin första motorcykel.
Nu är de navet i Franz endurosatsning. De har hjälpt
honom hitta sponsorer och
ser till att reservdelar finns
så snabbt de behövs.
– Det är väldigt familjärt
här och jag har snart sprungit här i 30 år.

Franz har under säsongen
inte bara tävlat i SM, han har
även kört deltävlingar i VM
och EM.
– Jag har inte budget att
åka på alla tävlingar i EM
och VM men jag ska åka
EM-finalen i Holland i oktober. Innan dess är det SM-final där jag har en chans att
knipa en medalj. Jag kom
trea förra året. Dessutom
ska jag köra trail-SM och jag
har kört några deltävlingar i

Frans Löfquist letar sponsorer för att kunna delta i fler tävlinga.

SM-serien i motocross. Jag
är en av få som kör i alla discipliner.

Vid sidan av allt tävlande
tränar Franz ungdomar.
– Antalet utövare har ökat
och det är väldigt roligt att
kunna vara en del av det.
Just enduro har inte haft så
många ungdomar som kör
men nu får fler och fler upp
ögonen för sporten, säger
Franz som hjälper ungdomar både i FMCK Malmö
och i Limhamns Motorklubb.
Att träna enduro i Skåne har
sina begränsningar. Det
finns möjlighet att köra på

”

Antalet utövare
har ökat och det
är väldigt roligt
att kunna vara
en del av det.
Revingehed och i Hässleholm.
– Du behöver köra en bra
bit för att hitta stenig terräng att träna på. Min styrka

som enduroförare är de
sträckor som påminner om
motocross, sedan har jag
min akilleshäl när det kommer till sten, stubbar och
rötter. Samtidigt märker jag
att jag blir bättre när jag tränar just på det, det är inte
som med motorcrossen där
du körde och körde och
kanske blev en halv sekund
snabbare.

Precis som namnet enduro
föreslår är det en uthållighetssport. En tävling startar
på morgonen och förarna
går i mål sen eftermiddag.
Små pauser finns inlagda
under dagen men inte mer
än max 12 minuter.
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– Det handlar inte om att
vara snabb utan uthållig. Vi
har flera prov under dagen
kombinerat med transportsträckor. Ett prov kan vara
att exempelvis köra över
traktordäck.
Till nästa säsong hoppas
Franz kunna göra en satsning på EM-serien. Det som
krävs är sponsorer.
– Jag ska prata med lite
nya sponsorer så det går att
en lösning där jag får tillräckligt mycket hjälp så det
inte behöver bli en belastning på Svenssonlivet, säger
Franz.

Fredrik Magnusson

Barngalan tillbaka med
Dotter som dragplåster
LUND 2020 satte pandemin käppar i hjulet för
HSB:s barngala. Men nu
planerar arrangören för
fullt för en comeback på
Arenan. Den 30 oktober
står bröderna Norberg på
scen som konferencierer
för festen som bjuder på
både lokala och tillresta
artister.

Barngalan i Lund arrangerades första gången 2012.
HSB:s tanke var att i samarbete med näringslivet skapa
ett evenemang för barn och
samtidigt bidra till en organisation som arbetar för att
påverka barns villkor.
– Vår vd Ann Ihrebo är initiativtagare. Hon brinner
mycket för barns rättigheter
och möjligheter. Barn är ju

också våra framtida medlemmar, hyresgäster och
kollegor och vi ville göra något riktigt roligt för barn.
Det har blivit lite av en succé, säger Malin Bengtsson,
kommunikatör på HSB.

I år är det, liksom 2016 och
2018, antimobbningsorganisationen Friends som förmånstagare och årets tema
är ”En kompis åt alla”. I
samband med galan överräcks en check på 100 000
kronor till Friends. Summan är dock inte något
överskott från själva galan,
utan tas från HSB:s ficka.
– Vi har medvetet valt att
hålla biljettpriserna nere så
att så många som möjligt
ska kunna gå, säger Malin
Bengtsson.

När vi talas vid är ännu inte alla artister spikade, men
de stora namnen är klara:
Konferencierer blir bröderna Norberg, kända från både tv och Youtube. De kommer också att bidra med ett
par egna nummer.

På scen syns också Lommabördiga luftakrobaterna
”The Flying Family”, den
unge magikern Vilgot Michelin samt inte minst artisten Dotter, känd bland annat från Melodifestivalen
både 2020 och 2021.
– Vi tittar mycket på vilka
artister som är populära i åldersgruppen 6-12, men det
ska också vara någon som vi
tycker är en bra förebild och
då passade Dotter väl in.
Före showen arrangeras

Daniel och Emil Norberg är presentatörer på galan och står
själva för ett par framträdanden.
FOTO: PRESS

liksom tidigare år aktiviteter för barn, men den här
gången lite mer utspritt inne i Arenan med hänsyn till
pandemin. Pysselhörna och
hinderbana är några exempel på vad som kommer att
erbjudas.

Trots rådande pandemi och
restriktioner hoppas man
på att kunna ta emot lika
stor publik som tidigare.

– Vi hoppas på lättade restriktioner så att vi ska kunna arrangera full gala för
runt 1 400 personer, säger
Malin Bengtsson.
Galan hålls den 30 oktober i Sparbanken Skåne Arena. Medlemmar i HSB ges
rabatt, men galan är öppen
för alla. Biljetterna släpptes
den 10 september.

Cecilia Lindberg

