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Vattenfall är ett statligt svenskt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. 

”Energy You Want” – Vattenfalls vision är att vara en engagerad partner till såväl sina kunder som samhället i stort genom att erbjuda 

lättillgängliga och innovativa energilösningar. Vattenfall har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en 

tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

 

2016-05-19 

 
  

 
 
Så ser framtidens energismarta livsmedel ut! 

 
Ät din vattenflaska, skaffa dig en underjordsodling eller varför inte en robot som 
plockar upp plasten i havet så inte fisken äter den och förgiftar människor? 
-Vinnarna i vårens Gnistan visar på stor kreativitet och glädjande nog ökar också 
intresset för naturkunskap tack vare Gnistan, hela 40 procent bland tjejerna, 
säger Carmen Wargborn, projektledare Gnistan. 
 
Vattenfall, Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare bjuder in till vinnardagen av 
Gnistan i Arenastaden torsdagen den 19 maj. De tre vinnande skolklasserna; Kungsmarksskolan från 
Munkedal, Pitholmsskolan från Piteå och Sophiaskolan  från Rörum. De vann alla sin deltävling som 
bestod av att ta fram en vision som svarar på:  
 

” Designa din energismarta framtid – tema Livsmedel”  
 
 
Välkommen till Gnistans vinnardag, torsdagen den 19 maj 
Eleverna, som alla går i åttonde- eller niondeklass, ställer ut sina visioner på Vattenfalls huvudkontor i 
Solna, Evenemangsgatan 13. Kom och träffa eleverna mellan klockan 09.00 – 12.00 och prata om 
deras idéer och få reda på hur de funderat kring sina bidrag för en energismart framtid. 
 
Projektet Gnistan startade hösten 2013 och hittills har nästan 50 skolor deltagit. Det är ett samarbete 
mellan Vattenfall, Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare. 
 
Syftet med Gnistan är att stimulera och tända en gnista för ungas intresse för naturvetenskap och 
teknik. En färsk undersökning visar att 27% av alla elever som deltagit i Gnistan blivit mer 
intresserade av naturvetenskap och teknik tack vare Gnistan, och bland tjejerna är denna siffra 40%. 
 
 
Läs mer om Gnistan. 
 
Mer information:  
Förbundet Unga Forskare, Svenska Science Centers 
 
 
Kontakt för mer information: 
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070 611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com  
Carmen Wargborn, ansvarig Gnistan-projektet, Vattenfall, 076 105 30 80 
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 
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