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ForskarFredag i Örnsköldsvik  

 
Under vetenskapsfesten ForskarFredag är alla välkomna att prova på och inspireras av forskning. I 

Örnsköldsvik kan besökarna bland annat ta del av bibliotekens utställningar och av seminarier på 

Processum. Processum ordnar även en fototävling. ForskarFredag firas på ett 30-tal orter i Sverige den 

27 september. 

Förutom de publika aktiviteterna så har KomTek utarbetat material för förskolorna, några barn-/elevgrupper 

deltar i årets massexperiment, möjlighet att i skolan/på fritidsgårdar se några av Folke Rydéns filmer, låna en 

forskare genomförs kopplat till några program på gymnasieskolorna/vuxenutbildningen och Processum 

anordnar en fototävling (läs mer på www.bioraffinaderi.se). 

- Vi vill att du fotar din forskning, fotona kommer att ställas ut och en jury utser det foto som visar en 

avspegling hur vacker, kreativ och spännande forskning kan vara, säger Jennie Söderström 

ForskarFredag är en del av EU-kommissionens Researchers’ Night, ett evenemang som firas den fjärde 

fredagen i september varje år i mer än 30 länder i Europa. Arrangör av ForskarFredag Örnsköldsvik är 

Örnsköldsviks Kommun i samarbete med Processum och Umeå Universitet. 

- Vi vill visa att forskare och forskning finns i Örnsköldsvik, säger Lena Finne Jansson, samordnare för 

ForskarFredag i Örnsköldsvik. Under veckan genomförs även konferens kring vår havsmiljö i samband 

med Briggen Tre Kronors besök och en PechaKucha med fokus på forskning och forskare, fortsätter 

Lena. 

ForskarFredag och Forskar Grand Prix samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av 

EU-kommissionen, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt forskningsråden Formas och Forte. 

För mer information och pressbilder, besök www.forskarfredag.se och www.forskargrandprix.se, eller 

kontakta:  

Lena Finne Jansson, projektledare ForskarFredag Örnsköldsvik, 0660-88125, lena.finne.jansson@ornskoldsvik.se 

Jennie Söderström, kontaktperson Processum, jennie.soderstrom@processum.se 

Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag och Forskar Grand Prix i Sverige,  
070-728 97 20,  lotta(@)v-a.se 
 
 
Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar 
för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – 
samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. 
Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se. I Örnsköldsvik är det tredje gången forskarfredag genomförs. 
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