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Vattenfall har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv 

energiförsörjning. Vattenfall har cirka 6,2 miljoner elkunder, 3,2 miljoner elnätkunder och 2,1 miljoner gaskunder. Elproduktionen och 

värmeförsäljningen uppgick till 173,0 TWh respektive 22,6 TWh under 2015. Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, 
Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 
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Skolelever presenterar: 

Framtidens energismarta livsmedel 
 
Vattenfall, Innovatum och Förbundet Unga Forskare bjuder in till bevakning av 
Gnistans Visionsdag i Trollhättan torsdagen den 21 april. En dag då fyra 
åttondeklassare från Kungsmarksskolan i Munkedal ska efter sex veckors 
intensivt arbete presentera sina visioner som ger svar på:  
 
” Skapa er energismarta framtid – tema livsmedel”  

 
Välkommen till Visionsdagen, torsdagen den 21 april i Innovatum Science Center. Visionsdagen 
pågår mellan kl. 10.00 – 13.30. Kom och träffa eleverna och prata om deras idéer och få reda på hur 
de funderat kring sina bidrag. En jury bedömer och utvärderar idéerna under dagen för att kl.13.15 
utse en vinnande grupp som får resa till Stockholm den 18-19 maj då alla vinnare från region Skåne, 
Norrbotten och Trollhättan träffas. 
 
Program Visionsdagen 
10:00 Mässan öppnar, grupperna presenterar sina idéer för juryn  
11:15 Lunch för eleverna 
12:00 Juryn går en sista runda bland projekten och pratar med eleverna 
12:45 Juryn överlägger 
13:15 Prisutdelning  
13:30 Avslutning 

Juryn består av representanter från: Vattenfall, Innovatum och Förbundet Unga Forskare. 

Gnistan är ett samarbete mellan Vattenfall, Svenska Science Centers och Förbundet Unga Forskare 
med syfte att stimulera och tända en gnista för ungas intresse för naturvetenskap och teknik.  
Projektet Gnistan startade hösten 2013 och hittills har nästan 50 skolor deltagit.  
 
Läs mer om Gnistan. 
 
Mer om våra samarbetspartners:  
Förbundet Unga Forskare, Svenska Science Centers, Innovatum 
 
 
Kontakt om ni önskar besöka Visionsdagen i Trollhättan: 
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070 611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com  
Carmen Wargborn, ansvarig Gnistan-projektet, Vattenfall, 076 105 30 80 
Matti Panteón, projektledare, Innovatum, 076 866 75 03, matti.panteon@innovatum.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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