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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med mer än 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som 

mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

 

  

 

 
Ungdomar presenterar projekt kring 
energismart återvinning 
 
Vattenfall, Tekniska museet och Förbundet Unga Forskare bjuder in  
till bevakning av Gnistans Visionsdag i Stockholm torsdagen den  
17 november. Åttonde- och niondeklassare från Järna Friskola i Järna och 
Internationella Engelska Skolan i Uppsala ska efter sex veckors intensivt 
arbete presentera sina visioner som ger svar på:  
 
”Designa er energismarta framtid. Tema: Återvinning/återbruk” 
 
Välkommen till Visionsdagen, torsdagen den 17 november i Tekniska museet. Visionsdagen 
pågår mellan kl. 09.30 –14.00. Kom och träffa eleverna och prata om deras idéer och få reda på hur 
de funderat kring sina bidrag.  
En jury bedömer och utvärderar bidragen och kl. 13.20 utses en vinnande grupp som den 27-28 mars 
träffar de andra vinnande klasserna från Luleå och Trollhättan och kommer bland annat att ställa ut på 
Utställningen Unga Forskare där gymnasieelever tävlar med Sveriges bästa gymnasiearbeten inom 
naturvetenskap, teknik och matematik.  
 
 
Program Visionsdagen 
09:30 Mässan öppnar, grupperna presenterar sina idéer för juryn  
12:00 LUNCH 
12:30 Gnistandeltagarna plockar ihop sina projekt 
13:20 Prisutdelning i Althinsalen 
14:00 Avslut 
 
En jury bestående av representanter från Vattenfall, Unga Forskare och Tekniska museet. 
 
Gnistan är ett samarbete mellan Vattenfall, Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare 
med syfte att stimulera ungdomarnas intresse för naturvetenskap och teknik.  
Projektet Gnistan startade hösten 2013 och hittills har fler än 50 skolor deltagit.  
 
Läs mer om Gnistan. 
 
Mer om våra samarbetspartners:  
Förbundet Unga Forskare, Svenska Science Centers, Tekniska museet 
 
 
Kontakt om ni önskar besöka Visionsdagen i Stockholm: 
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070 611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com  
Carmen Wargborn, ansvarig Gnistan-projektet, Vattenfall, 076 105 30 80 
Tomas Ribba, Tekniska museet, 070 391 81 08, tomas.ribba@tekniskamuseet.se  
 
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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