
 

 

PRESSMEDDELANDE  

 
ForskarFredag  

23 september  
i Teknikens Hus 

 

Forskare är vanliga människor 

med ovanligt spännande jobb. 

Möt dem, prova på och diskutera! 
 
Forskartorg kl 12-16 

- Vård via webbkameran– gör en hudkonsultation och vårdplanering på distans! 

Sofi Nordmark och Annette Johansson, Luleå tekniska universitet. Kolla dina 

födelsemärken med hudspecialisten Zerina Durakovic, Sunderby sjukhus, Kl 13.00- 13.30.  

- Ett hus blir till - det senaste inom framtidens byggande! 

Sofia Lindelöw och Gustav Nordström, Luleå tekniska universitet. 

-Superstål och Bondjärn - hur gör man höghållfast stål?  

Anna Carlsson Dahlberg och Patrik Wikström, SSAB. 

-Varför problemlösning? Exempel från teknik och skidåkning – hur och varför forskar man 

inom matematik. Josefin Lundqvist och Lars-Erik Persson, Luleå tekniska universitet. 

-Hur grön är vattenkraften – hur påverkas vattenkvalitén i och grundvatten nivån längs 

reglerade älvar? Dmytro Siergieiev, Luleå tekniska universitet.  

Robolab Bygg och programmera legorobotar och lös uppdrag. Kl 10 – 16. 

Möt TWISTY Prata med den virtuella figuren TWISTY. Kl 12 – 15. 

Baldos II Kika närmare på LTU:s bränslesnåla bil Baldos II. 

Livsviktigt Särskilda visningar för gymnasieelever av Folke Rydéns film om 21-årige 

Robin, som amputerat sin hand och hans väg till en ny robothand. Kl 10 och 12. 

 

Hela programmet finns på www.lulea.forskarfredag.se 

Mer information, kontakta Helena Lilja Teknikens Hus tfn 0920-49 22 11 

 

Den fjärde fredagen i september är utlysts som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela 
Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är 
den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, 
workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra 

möjligheter att möta forskare. Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa 
och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det 
gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. 
Arrangemangen stöds ekonomiskt av EU-kommissionen, Stiftelsen för Strategisk 

Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA och lokalt av många fler finansiärer och medarrangörer. 

 


