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LUND
INBROTT

SPARKAD MASKOT

Fem saker Lunde
kunde göra istället

Femtiotal
datorer stulna
från Killebäck

L

unds universitet skrotar
maskoten Lunde efter kortvarig men massiv kritik.
Maskoten Lunde hann
aldrig utföra några officiella uppdrag
innan lejondräkten åkte ner i källaren. Domen i sociala medier blev inte
nådig.
”Funderar på att skicka ett brev till
universitetsrektorn med en deklaration att ekonomisk-historiska institutionen inte kommer att delta i några
aktiviteter eller sammanhang som involverar lejonet Lunde”, skrev professorn tillika vänsterpartisten Mats Olsson på sin Facebooksida.
Förhoppningsvis kommer tygdräkten att få ett vettigt användningsområde nu. Fritidsverksamheten på
Järnåkraskolan har redan uttryckt intresse för Lunde.
Om detta inte skulle falla ut väl
kommer här fem andra, mindre seriösa förslag för det sparkade kattdjuret.
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Vaktlejon i Domkyrkan. I maj
2009 stals en biskopskräkla,
värd 4,5 miljoner kronor. En
massiv träport, en gallergrind och
pansarglas kunde tydligen inte avvärja stölden. En 22-årig man dömdes till
fängelse, men den smaragdbesmyckade biskopsstaven har ännu inte återfunnits. ”[K]alvar och unga lejon och
gödboskap skola sämjas tillhopa” står
det i Bibeln. Tills dess kan kanske lejonen vakta guds hus.
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Karnevalståget. Karnevalsgeneralen har ju traditionellt
uniform, och traditioner ska
helt uppenbart inte brytas utan an-

SÖDRA SANDBY

■ Mellan fyrtio och fem-

tio bärbara datorer
samt ett tiotal surfplattor stals från Killebäcksskolan i Södra Sandby
natten till igår. Tjuvarna
bröt upp fyrtio dörrar
för att ta sig in i skollokalerna.

Säg hej till en ny publik, Lunde!
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ledning. Men kanske kan en liten
pälsdetalj lyfta den pråliga uniformen ytterligare?
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Campus-lejonet. Om Lunds
universitet ratar lejonet Lunde så kanske det lite bortglömda Campus Helsingborg gör en annan
bedömning. Men i så fall kanske Lunde får heta Helsing.
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Skånes djurpark. Krisdrabbade Skånes djurpark har länge
haft svårt att gå runt ekonomiskt med sina nordiska djur. Kanske
kan den endemiska arten Pantera leo
lundensis lyfta intresset för parken.
Förutsatt att den planerade publikdragaren Fåret Shaun kommer överens med kattdjuret.
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Esskil. Forskningsanläggningen Max IV har sedan tidigare
en maskot – en katt som passande nog lystrar till namnet Max och

som på eget bevåg bosatt sig på platsen. Den ännu inte färdiga men betydligt större forskningsanläggningen ESS borde rimligtvis ha ett större,
snabbare och häftigare kattdjur som
maskot.
Och om inget av dessa förslag faller
i god jord finns ett sista, smärtsamt
alternativ: Söka asyl i Uppsala.

Det var en lokalvårdare
som tidigt på onsdagsmorgonen upptäckte att dörrarna till förråd, expeditionslokaler och arbetsrum var
uppbrutna.
– Det rör sig inte om någon stor oreda på skolan
men dörrar och framför allt
dörrkarmar har skadats.
Klassrummen har fått stå
i fred, säger skolans rektor
Anders Thorsell.
De stulna datorerna förvarades på särskilda datorvagnar och användes

av eleverna i årskurs 4-6.
Undervisningen för dessa
elever kommer under en
tid framöver att påverkas.
– Vi har ännu inte bestämt hur vi ska lösa detta.
De bärbara datorerna var
fem år gamla och värdet
de betingar är lågt i pengar
räknat. Men de var värdefulla för oss. Ersättningen
från försäkringsbolaget blir
inte hög men ska vi köpa
nya datorer handlar det om
en stor summa pengar, säger Anders Thorsell.
Polisen genomförde tidigt
på morgonen en brottsplatsundersökning. Några vittnen till inbrottet har
i nuläget inte hört av sig,
uppger polisen.
TEXT: GÖREL
SVAHN
gorel.svahn
@sydsvenskan.se

SPANING

Minnesvärd

Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdom genom ny
svensk patientnära klinisk forskning.
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alzheimerstiftelsen.se

anders.hogmark@sydsvenskan.se

VÅRD

Rutiner skärps efter
kritik mot psykiatrin
LUND

■ Psykiatrin ska bli bätt-

re på att följa upp utskrivna patienter och
försöka motivera dem
att ta emot behandling
i öppenvård.

Det säger verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin,
Eva-Lena Brönmark. Bakgrunden är den kritik som
riktats mot verksamheten
efter att en patient tagit livet av sig efter utskrivning.
Mannen var missbrukare och hade en ångestsjukdom. Han vårdades under
2013 på en sluten psykiatrisk avdelning i Lund med
syfta att förhindra att han
skulle ta sitt liv.
I början av 2014 skrevs
han ut, som hemlös enligt

anmälan till Ivo. Han hade
innan det rekommenderats att ta kontakt med en
öppenvårdsmottagning.
Två månader senare tog
han livet av sig.
Ivo kritiserade psykiatrin och menade att den
vård mannen fått inte nådde upp till kraven i hälsooch sjukvårdslagen och att
den inte kunde betecknas
som god.
I ett mejl till Sydsvenskan
skriver Eva-Lena Brönmark
att psykiatrin ser allvarligt
på det inträffade.
Gjordes det någon riskbedömning av den här patienten vid utskrivningen?
”Enligt våra rutiner görs
alltid en riskbedömning
av läkare innan patienten
skrivs ut.”

Hur borde man ha agerat
i det här fallet?
”Vi borde ha säkerställt
uppföljning av patient som
har behov av olika vårdinsatser av flera vårdgivare
och myndigheter.”
Hur går ni vidare med
Ivo:s beslut i bagaget?
”Vi behöver se över rutiner för uppföljning av patienter som har behov av
olika vårdinsatser av flera
vårdgivare och myndigheter. Vi ska också jobba mer
ihärdigt med att motivera
patienter att ta emot behandling i öppenvård efter
utskrivning.”

MARTIN HALLGREN
ANDERS PAULSSON
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