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n Caroline Mensch och Erik
Alstersjö har sina egna idéer som sommarjobb. De får
27 000 kronor för arbetet.
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De får chansen att jobba
med sin dröm på heltid
Vad hade du gjort om
du fått 27 000 kronor?
Det vet 35 studenter i Lund och Malmö,
som just fått Leapfrogcheckar för att kunna
jobba med sina drömmar på heltid i sommar.

Att torka frukt på Filippinerna så att den inte förstörs, ordna en löparfestival fast man är blind eller installera skolprogram
i gamla datorer så att de
kan användas i fattiga län-

der är några av alla de visioner som nu kan bli verklighet. Caroline Mensch
och Erik Alstersjö har sina
egna idéer.
– Det här är fantastiskt! J
 ag

har länge velat göra en
gps-baserad app med campingplatser, så man kan
hitta dem när man sitter
i bilen. Nu blir det möjligt.
De guider som finns idag
är antingen kataloger eller
statiska hemsidor, säger
Erik Alstersjö.

Han läser informationsteknik på LTH och tillbringade sin barndoms
alla somrar på olika campingplatser. Mormor var
chefredaktör för Allt om
husvagn och camping.
Caroline Mensch, som läser

en master i entreprenörskap på Ekonomihögskolan, vill lära alla skolbarn
att programmera. Hennes
onlineplattform You++,
vars namn är en lek med
programspråket C++, är

FAKTA
Leapfrogs

Leapfrogs är till för studenter vid Lunds universitet, Malmö högskola, SLU
Alnarp, Högskolan Kristianstad och BTH.
Stipendierna är ett initiativ
från LU Innovation System,
som arbetar med innovationer vid Universitetet. Finansieras främst av Vinnova
och LU Innovation.

tänkt för barn mellan nio
och fjorton år.

– Jag och min kursare Tim

van Dijk bygger You++ tillsammans. Här kan barn
programmera egna spel,
skapa webbplatser och
göra skolarbeten. Alla lärare vet att programmering
för barn är bra, men inte
hur de ska närma sig det.
En betaversion ska testas
på femmor och sexor här
i Lund i augusti, säger
Caroline Mensch.

Går allt riktigt bra drömmer hon om att sprida den
utomlands.
För Erik är campingappen en kul idé, men inte
hans framtidsyrke.
Leapfrogcheckarna har fun-

nits sedan 2012. De ger studenter möjlighet att jobba med sina idéer under
sommaren. Studenterna
får också hjälp med att utveckla sina affärsidéer.
YVONNE JOHANSSON
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… Lars Brobeck, parkintendent, med ansvar för
bland annat Lunds stadspark.

Hur mår djur och blommor
i parken efter valborg?
– Vi är mycket måna om
att djuren ska ha det bra
och många av fåglarna har
legat och vilat under valborgsfirandet. Det såg ganska lugnt ut kring dammen när jag tittade till där.
Och blommorna?

– Inga utplanterade växter har skadats. De enda
spåren efter festen var lite

slitskador på gräsmattan
och några nedtrampade
växter.

som förbudet mot att ta
med cyklar, vardagsrumsmöbler och glas.

– Det gick fantastiskt
bra! Vi hade ju stängslat
in alla känsliga områden,
med 2,5 kilometer stängsel. Detta respekterade
besökarna klockrent. Lik-

– Sammanlagt jobbade
150 personer siste april,
dagen före och dagen efter
och vid tolvtiden på 1 maj
var det färdigstädat.

Så Stadsparken har klarat siste april fint?

Hur många skötte parken
under dagen?

ALEXANDER AGRELL

… pins delar med start
igår Lunds turistbyrå ut
till besökare och turister
i kommunen, som
i sin tur kan ge dem
vidare till en person eller verksamhet i Lund
som de tycker har gett
extra god service. I september koras en vinnare
– den som gett bäst service i kommunen.

Blodigt slag
ska synas

■■Snart kan Slaget vid
Lund synas bättre. Lunds
kommun planerar att sätta upp nya informationsskyltar och ta fram en ljudguide.
I december 1676 möttes danska och svenska
armén i ett slag strax norr
om Lund. Det blev en blodig uppgörelse där nästan
10 000 soldater dog.
Många av turisterna
i Lund, inte minst danskar,
vill gärna besöka platserna
för slaget.
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DANSK
VIKARIEBOOM
n Sedan våren 2013 har
antalet sysselsatta i Danmark ökat med 53 000.
Nu rapporterar de stora
bemanningsföretagen om
en 20-procentig ökning av
antalet arbetade vikarietimmar under årets första
tre månader, uppger Berlingske. ”Något som mest
av allt liknar en jobbfest är
på väg att ta fart” skriver
tidningen.

