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PRESSMEDDELANDE 
 
Ny interaktiv Energiverkstad i 
utbildningssyfte 
 
I oktober, en dryg månad efter skolstarten, blir den nya Energiverkstaden i 
Jordbodalen i Helsingborg färdig. Energiverkstaden, som är ett delprojekt i ECO-
City, kommer att användas i undervisning av elever i årskurs 6 samt för 
gymnasieelever.  
 
– Under sommaren slutför vi arbetet med att skapa en interaktiv, lärande och dynamisk 
Energiverkstad som en del av Öresundskrafts och Helsingborgs kommuns skolinformation, 
säger energiingenjör Maria Edesgård. Vi kommer i huvudsak att prata om elsäkerhet och 
energibesparing, fortsätter Edesgård. Energiverkstaden invigs i oktober och är därefter öppen 
för skolklasser efter bokning. Utbildningen är kostnadsfri för skolorna och eleverna. 
 
Syftet med Energiverkstaden är att öka medvetandet om de faror som finns i samband med el 
och att minska skadegörelse på elektrisk apparatur. 
– Till de äldre eleverna kompletteras utbildningen med lärande exempel på energiproduktion 
och distribution samt undervisning i energibesparande åtgärder, säger Edesgård. 
 
Målet med Energiverkstaden i Jordbodalen är skapa en interaktiv undervisning om energi 
och energibesparing samt elsäkerhet. Ambitionen är att nå ut till 90 procent av eleverna i 
årskurs 6 och 75 procent av studenterna på gymnasiet.  
 
Öresundskraft har erbjudit kostnadsfri skolinformation om elsäkerhet och energibesparing till 
Helsingborg kommuns skolor sedan vårterminen 1998. Utöver verksamheten i 
Energiverkstaden fortsätter utbildningen av förstaklassare som tidigare. Den utbildningen 
äger rum i klassrummen.  
 
Satsningen på Energiverkstaden har möjliggjorts tack vare att 
Öresundskraft fått EU-pengar inom ramen för projektet ECO-City. 
Det är ett miljöprojekt som finansieras av EU:s forskningsprogram. 
Syftet är att hitta lösningar som minskar vår energikonsumtion och 
gör en övergång till miljövänliga energislag möjlig. Olika 
energiåtgärder ska integreras i det lokala samhället genom att koppla 
ihop energiproduktion med en effektiv energianvändning.  
 
Bokningsinformation för lärare: 
 
Åk 6: Transport till Energiverkstaden och tillbaka till skolan bekostas av Öresundskraft. 
Klasslärare ska närvara.  
Miljöverkstaden, Tekniska Förvaltningen 
Kontaktuppgifter: 042-10 70 81, 070-396 66 31 eller miljoverkstaden@helsingborg.se 
 
Åk 1: Lektioner förläggs under förmiddagar i klassrummen. 
Bertil Nilsson, Bertils Skolinformation 
Kontaktuppgifter: 042-27 09 03, 070-697 09 03 eller bertils.skolinfo@telia.com 
 



 

 Öresundskraft AB · Box 642 · Västra Sandgatan 4 · 251 06 Helsingborg 
        Telefon 042-490 30 00 · Fax 042-490 30 60 · www.oresundskraft.se 

 
 
 
För mer information om projektet kontakta:  
Maria Edesgård, energiingenjör, 042-490 38 91, 070-418 38 91 
Malin Johnsson, informatör, 042-490 32 39, 070-418 32 39  
 
Utsänt av Öresundskraft AB, koncernstab Kommunikation. 
____________________________________________________________________ 
Fakta om Öresundskraft 
Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. 
Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 
370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft 
erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen 
uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr. 


