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Elever får hjälp 
med matte
VÄSTRA HAMNEN/HÄSTHA-
GEN. Nu kan skolelever få 
individuell hjälp med sina 
mattestudier. 

Mattecentrum driver räk-
nestugor vid åtta tillfällen 
per vecka i Malmö. Elever 
från alla skolor är välkom-
na, oavsett ålder, kurs eller 
kunskapsnivå.

Till den ideella föreningen 
Mattecen-
trums 
räkne-
stu-
gor 
kom-
mer 
elever 
från både 
grund-
skolan och gymnasiet. Elev-
erna som kommer dit vill of-
ta satsa på ett högre betyg, 
få mängdträning eller för 
att kunna hänga med bättre 
på lektionerna. Det är gra-
tis att delta och det är ingen 
föranmälan.

Mattecentrums räknestu-
gor är ett komplement till 
den ordinarie skolundervis-
ningen. Volontärerna som 
bemannar räknestugorna 
är personer som kunniga in-
om matematik och alla stäl-
ler upp helt ideellt. Intresse-
rade kan besöka Malmö Bor-
garskola – tisdagar och tors-
dagar klockan 17–19 och 
Västra Hamnens skola – tors-
dagar klockan 17–19.
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 Sifferhjälp  
finnes.

VÄSTRA HAMNEN. På fre-
dag, den 30 septem-
ber, är det säsongs-
premiär för Dockan co-
medy på restaurang No-
vel. Stå upp-klubben är 
främst en arena för nya 
talanger, men även eta-
blerade komiker som Ro-
bin Paulsson och Björn 
Gustafsson har fram-
trätt där.

Stå upp-komikern Eric An-
dersson var med och grun-
dade klubben 2008 och är 
fortfarande konferencier. 
I början höll de till på res-
taurang Elefanten vid Dock-
an, därav namnet, och se-
dan dess har närmare 150 
föreställningar arrangerats. 
2012 flyttade de till restau-
rang Novel.

– Framförallt är det loka-
la talanger som uppträder, 
men vi har även gäster från 
Göteborg och Stockholm, 
för att få en variation. Det är 
en arena där man kan pröva 
sina vingar, men också för 
rutinerade komiker som vill 
prova nya skämt. Vi annon-
serar inte i förväg vilka som 
ska uppträda. Vi ser helst att 
publiken är intresserad av 
stand-up i allmänhet, mer 
än av en viss komiker.

Kan du berätta något  ■

speciellt kul som du minns 

från åren som ni har hål-
lit på?

– Det som jag bäst kom-
mer ihåg var när vi höll till 
på restaurang Elefanten på 
sommaren. Då kunde det 
vara smockfullt inne på res-
taurangen samtidigt som 
det stod 50 personer utan-

för och lyssnade från hög-
talarna. Då var det fullbokat 
två veckor i förväg.

Hur tycker du att det  ■

fungerar att arrangera 
kvällsaktiviteter i Västra 
hamnen?

– Det är klart att det inte är 
lika stor genomströmning 

av folk här som det är inne 
i centrum. Samtidigt byggs 
det mycket här. Vi får trycka 
på att folk ska ”shop local”, 
annars försvinner det. Vi vill 
gärna att fler som bor i Väs-
tra hamnen upptäcker oss.

Kan du berätta nå- ■

got om vad som händer 

på säsongspremiären på 
fredag?

– Vi kommer att få se ko-
miker som kommit på pall-
plats på Lunds comedy fes-
tival. Dessutom kommer en 
komiker från Göteborg att 
uppträda.

Stå upp-komiker intar Novel

ERIC ANDERSSON är konferencier på Dockan comedy och även själv stå upp-komiker. Under hösten kommer han 
bland annat uppträda på Malmö comedy club.  FOTO: SVEN NILSSON
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Vi erbjuder 

FRI VÄRDERING 
OCH HEMBESÖK

Såld för 5 840 kr

Såld för 5 840 krSåld för 7 920 krSåld för 46 200 krSåld för 19 200 kr

Såld för 11 040 kr Såld för 52 200 kr

Såld för 14 400 krSåld för 6 240 krSåld för 18 000 krSåld för 12 000 kr

Låt oss hjälpa till med försäljning av enstaka 
föremål eller hela hem. Ring, maila eller besök 
oss på Baltzarsgatan för en kostnadsfri värdering.

Du är också välkommen att använda vår 
onlinevärdering via hemsidan eller vår app. 
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