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Restriktioner på
KK ska vara kvar
LUND

Ledningen för kvinnokliniken har inga
planer på att ta bort
besöksrestriktionerna.
De är viktiga framför
allt för att skydda
mödrarna mot svininfluensan.
Restriktionerna infördes
i början av september
samtidigt som barnsjukhuset satte upp ett liknande regelverk.
Kliniken vill bara att
kvinnor och barn får besök av en frisk partner.
Till patienthotellet är
även friska syskon välkomna.
Andra anhöriga får
vänta.

Vidare är föräldrautbildFilmaren och entreprenören Daniel Ingsten visar sin film för Thomas Jönsson, grundare av rehifi.se Filmen om Gekås har
kommit till på universitetets företagsinkubator VentureLab, dit även Thomas Jönsson är knuten.
FOTO: JOAKIM STIERNA

Fenomenet Ullared
blev film på Ideon
■ FÖRETAG.

Unga killar lanserar egenproducerad roadmovie

LUND

Daniel Ingsten och
Jonas Svensson fick en
idé om att göra en film
om livet kring jätteaffären Gekås i Ullared. Att
de aldrig hade filmat
förr såg de som en utmaning. Nu är dokumentären färdig.
– När vi hade spelat in
trodde vi att det värsta var
över. Det var det inte alls.
Ingen ville först hjälpa oss
med redigeringen. Till sist
fick vi en kontakt som blev
vår mentor. Men det var ett
otroligt petigt och pilligt
jobb, säger Daniel Ingsten.
Tankarna på att göra en
film om Gekås väcktes när
Daniel Ingsten och Jonas
Svensson, som sedan
många år har ett litet grossistbolag, levererade varor
till den stora köpmarknaden.

Sedan kom idéerna slag i

slag. Jonas Svensson sade
till exempel att hans morfar, den före detta mjölkbonden Bertil Nilsson,
kunde passa in i en sådan
produktion.
– Vi åkte ut för att träffa
honom, och det visade sig
att Bertil Nilsson är en
otroligt rolig prick. Vi kom

Filmen är textad på engelska och tyska eftersom Gekås har
många utländska kunder, framför allt tyskar.

överens om att göra en
roadmovie i vilken han
åker till Gekås, säger Daniel Ingsten.
Men det var då som den
stora frågan infann sig –
vem skulle filma? Vem
skulle finansiera kalaset?

– Tricket var ju att vi inte
hade några pengar. Vi fick
helt enkelt samla resurser
omkring oss, säger Daniel
Ingsten.
Via högskolan i Kalmar
fick Daniel Ingsten och Jonas Svensson ett gäng foto-

ningar inställda tills vidare.
– Någon enstaka har
varit lite upprörd över
dessa regler, men i stort
finns en stor förståelse för
att vi har infört rutinerna.
De är för patienternas
bästa, säger Göran Lingman, chef för kvinnokliniken.

Han menar att denna
och andra motåtgärder
mot influensan som
sjukvården har satt in kan
vara en förklaring till att
den än så länge har kunnat hållas i schack.

Framför allt är det vik-

tigt att mammorna skyddas. De har sämre motståndskraft mot influensan.
– Men vi vet inte heller
riktigt hur de allra minsta
skulle reagera om de blev
sjuka. Bara det är en osäkerhet som motiverar åtgärderna, säger Göran
Lingman.
Inte heller barnsjukhuset har några planer på att
ta bort restriktionerna,
vilket Skånskan rapporterade om i förra veckan.

Sannolikt får de kvarstå

där även en tid efter den
stora vaccinationskampanjen, som enligt planerna påbörjas i nästa
vecka. Orsaken är att det
tar en viss tid innan vaccinet ger effekt.
Joakim Stierna
046-18 15 42, joakim.stierna@skd.se

NOTERAT

Carl Larsson – myt i Tyskland
LUND. Cecilia Lengefeld (författare och konstnär)

grafer och reportrar under
utbildning som ställde upp.
Hyrbilsfirman
Hertz
ställde en buss till förfogande. Sedan var det bara
att köra i gång.
Teamet följde Bertil Nilsson från gården i byn Äljalt
i norra Skåne upp till Ullared. Väl på plats fick Bertil
Nilsson bland annat gå på
motormuseet, prata med
paret Johansson, som bott
granne med köpcentret under dess framväxt, samt bekanta sig med Gekås vd
Boris Lennerhov.

talar om Carl Larssons bok Huset i solen i Lunds
konsthall torsdag den 8 oktober klockan 18.
Boken som utkom i Tyskland 1909 kom länge att
prägla tyskarnas bild av ett soligt, lantligt och moraliskt ofördärvat Sverige.
Lunds Konsthalls vänner arrangerar. Entrén är fri.

Bertil Nilsson passade

SÖDRA SANDBY. Trender på auktioner är överskriften
på den temaafton som biblioteket i Södra Sandby
bjuder in till i kväll klockan 19.30.
Jan Bäckman, känd från Crafoords auktioner och
tv:s program Antikrundan, håller ett föredrag och
svarar på frågor.

också på att gå på logdans.
– Han nöp två damer direkt. Den ene, som hade sin
man med på dansen, frågade om han ville ta en promenad i skogen, säger Daniel Ingsten.
Den färdiga filmen ska
nu distribueras och säljas.
Gekås har redan köpt in
400 kopior som företagets
anställda ska få. Och killarna har redan nya projekt på
gång. I nästa film ska de följa Bertil Nilsson när han tar
färjan till Oslo.

JOAKIM STIERNA text
joakim.stierna@skd.se
0704-14 26 56

Föredrag på Veberöds bibliotek
VEBERÖD. Herrskap och tjänstefolk i skånska gods-

miljöer 1750–1950 är tema på ett föredrag av historikern och författaren Peter Ullgren på Veberöds bibliotek onsdag den 7 oktober klockan 19.15.
Det är ett samarrangemang med Dalbybygdens
släktforskarförening.

Jan Bäckman talar antikviteter

Två inbrott på Delphi
LUND. Mellan 18 och 22 på lördagskvällen bröt sig in-

brottstjuvar in i två korridorrum på studentområdet
Delphi.
Båda rummen ligger på bottenplan och i samma
korridor.
De boende i rummen var inte hemma men hade
lämnat fönsterna öppna på glänt.
Utbytesstudenterna hade nyss flyttat in och i ett av
rummen stals laptop, två mobiltelefoner, pass, kontooch kreditkort och 3 000 kronor i kontanter.
Polisen misstänker att det är samma gärningsman
som tagit sig in i båda rummen men har inga spår eller någon misstänkt.

