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Anledning till ansökan om utökat verksamhetsbidrag
Vattenhallen Science Center verkar för breddad rekrytering och att öka intresset för
vetenskap och utbildning hos unga. Vi tar emot ca 45 000 besökare per år.
Vattenhallen är organiserad under LTH med ett starkt samarbete med
Naturvetenskapliga fakulteten.
I januari 2018 flyttade vi in i de 400 kvadratmeter nyrenoverade lokalerna på våning
2. Inredningen har finansierats av en donation från Canon 2015. Personalen har fått
kontor, två utställningar är under uppbyggnad och vi har fått ett kemilabb, ett
”klassrum” och ett seminarierum för möten och lärarfortbildning. Enligt vår
handlingsplan arbetar vi nu för att kunna möta efterfrågan och ta emot fler besökare.
Målet är 60 000 besökare år 2020. För att kunna göra detta behöver vi utöka vår
personalstyrka. Med ett utökat verksamhetsbidrag kommer vi att kunna anställa en ny
ingenjör/designer under nästkommande tre år.
Resultat av tidigare bidrag
Sedan 2015 har Lunds Kommun bidragit med 500 000 kr/år till Vattenhallens
verksamhet. Detta har varit ett mycket viktigt bidrag eftersom vår verksamhet inte går
att driva på de inkomster vi får in från avgifter och inträden. Vårt huvudsyfte är att
verka för breddad rekrytering och vi söker ständigt finansiering för att kunna driva en
verksamhet som alla har råd att delta i. Ett gott exempel är det samarbete vi har med
Sparbanken Skåne som bekostar fria skolbesök i Vattenhallen för alla årskurs 8-elever
i 15 kommuner, varav Lund är en. Vid utvärdering av Vattenhallens
skolverksamhetsstatistik (fig. 1) syns tydligt att de flesta skolklasser kommer från
Lunds Kommun. Dessutom är vi en av Lunds största turistattraktioner och en naturlig
mötesplats för studenter, forskare, skolelever, familjer och näringsliv
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Figur 1: Sparbanken Skånes stiftelser bekostar fria skolbesök i Vattenhallen för
elever i årskurs 8.
Nyttan med utökat bidrag
Som nämns ovan krävs en utökad personalstyrka för att fullt ut nyttja våra utökade
lokaler. Två nya utställningar byggs just nu: Jordens klimatförändringar (målgrupp
årskurs 8) och Hjärnrummet (för de yngsta barnen). Under 2019 har vi förhoppning
om att kunna förbättra utemiljön och förlänga Vattenhallens verksamhet utomhus. I
utvecklingsarbetet är teknik- och designarbete väsentligt för att skapa säkra, tåliga,
lustfyllda och användarvänliga utställningar. Dessutom ökar underhållsarbetet för
varje nytt experiment vi utökar med. Det utökade bidraget kommer att medföra att vi
genom att öka personalstyrkan kan fortsätta att utveckla verksamheten och hålla en
hög kvalitet. I en förlängning innebär detta att vi kan ta emot ytterligare ca 15 000 nya
besökare per år. En stor del av dessa är Lunda-bor, men vi ser också att besökare från
hela regionen och även utlandsturister hittar till oss. Vi stärker Lund som kunskapsturist-stad!
Ansökan
Vi önskar öka det årliga verksamhetsbidraget med 700 000 kronor (från 500 000 kr till
1.2 miljoner kr). Detta skulle täcka kostnaden för att utöka Vattenhallens personal
med en ingenjör/designer.
Bifogade dokument
1. Verksamhetsberättelse för 2017
2. Verksamhetsplan för 2018-2020 inklusive mål och strategier.
3. Budgetförslag för 2019 där det framgår vilka andra finansiärer som bidrar till
Vattenhallens verksamhet.
Med förhoppning om att Lunds Kommun vill bidra till en utveckling och utökning av
Vattenhallen Science Centers verksamhet.

Monica Almqvist
Föreståndare
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