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Elever gick under jorden
Gruvbesök ska öka intresset för teknik bland åttondeklassarna.

I slutet på gräsmattan utanför Die-
selverkstaden står en liten betong-
klump med en dörr. Den ser ut att 
leda rakt ned i marken. 

Det är precis vad den gör. 
Det fick klass 8C3 från Myrsjö-

skolan erfara i förra veckan när de 
besökte Atlas Copcos testgruva i 
Sickla.

När hjälmarna åkt på och ung-
domarna klivit över tröskeln gick 
turen nedåt genom gruvgångar-
na, som sträcker sig tre kilometer 
långa under marken.

I juli skickades inbjudningar ut 
till alla skolor i Nacka kommun 
om att besöka gruvan med sina åt-
tondeklassare. Många har nappat 
och i höst har tio klasser besökt 
underjorden.

Fler besök är inbokade till vå-
ren.

– Det har varit väldigt populärt 
och intresset har varit stort, även 
fast det egentligen bara har varit 
ett pilotprojekt, berättar Nadia 
Kaftan.

Projektet är ett samarbete mel-
lan Atlas Copco, Nacka kommun 
och Atrium Ljung-
berg. Syftet är att 
få högstadieele-
verna intresserade 
av teknikämnen. 
Tillsammans med 
lärare ute på sko-
lorna har man tagit 
fram ett program 
som följer kurspla-
nen och integrerar gruvbesöket i 
utbildningen.

– Det är brist på ingenjörer nu 
och det här är ett gyllene tillfälle 
att nå ut till de här studenterna, 
säger Nadia Kaftan.

Hon berättar att de alltid ber lä-
raren fråga hur många som vill bli 

ingenjörer innan besöket. Då bru-
kar det vara någon enstaka.

– När de frågar igen efter att de 
har varit här så är det nästan alltid 

ett par stycken till, 
säger hon.

Åttorna från 
Myrsjöskolan stan-
nar efter en kort 
promenad till i ett 
lite större rum. Där 
får de en utmaning 
av ingenjören Pär 
Persson. Han visar 

hur de ska använda tryckluft till 
att skjuta iväg en pingisboll.

Utrustningen har två utbytbara 
delar, som båda finns i flera olika 
varianter, och det gäller att hitta 
den kombination som skickar bol-
len på den längsta luftfärden.

Klassen delas upp i rödhjälmar 
och grönhjälmar. Varje lag får se-
dan en kvart på sig att experimen-
tera innan de möts i en avgörande 
tävling.

Madeleine Wikman och Karo-
lina Green hör till det röda laget. 

De gillar besöket i gruvan så här 
långt. Det är definitivt roligare än 
att sitta i klassrummet, menar de.

– Det är coolt att det är lite an-
norlunda, säger Madeleine Wik-
man.

– Och så får man veta lite mer 

om vad en ingenjör gör, tillägger 
Karolina Green.

Det gröna laget vinner tävling-
en efter att två av pojkarna lyckas 
klura ut den bästa metoden. En av 
dem är Kimmi Gonzalez Krafft. 

Han har funderat på att bli ingen-
jör, men lutar åt arkitekt.

– Teknik är häftigt, tycker jag. 
Det går att göra så mycket saker 
och här får man veta lite mer om 
några av dem. 

Kimmi Gonzalez Krafft ställer 
många frågor till de unga guider-
na och ingenjörerna.

– Det är spännande, jag hade 
aldrig varit i en gruva förut.

l Mattias Olsson
mattias.olsson@mitti.se
tel 550 551 32

Några timmar under 
marken, genom mörka 
gruvgångar, ska väcka 
teknikintresset hos 
Nackas unga.

Atlas Copco har under 
hösten bjudit in åttonde-
klassare till företagets 
testgruva i Sickla.

Nadia Kaftan från Atlas Copco berättar för några av åttondeklassarna från Myrsjöskolan om företagets verksamhet i Sickla och världen. 
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w   Bristyrken 2011/2012
w Byggnadsplåtslagare.
w VVs-ingenjörer.
w Civilingenjörer, bygg- och 
anläggning.
w Läkare.
w Byggnadsingenjörer och bygg-
nadstekniker.
w Förskollärare.
w Civilingenjörer, elkraft.

w operationssjuksköterskor.
w Civilingenjörer, maskin.
w systemerare/programmerare.
w Civilingenjörer, elektronik och 
teleteknik.
w Lastbilsmekaniker.
w sjuksköterskor, psykiatrisk vård.
w Geriatriksjuksköterskor.

käLLa: arBEtsFörmEdLinGEn

”Det är spän-
nande, jag hade 
aldrig varit i en 
gruva förut.”

Kimmi Gonzalez Krafft

32-årig Nackabo slogs på flygplan
NACKA En glad grupp av fotbollsupportrar skulle flyga hem 
från malmö efter en match. men det slutade med att en 
32-åring från nacka misshandlade en medpassagerare. 

Ett vittne berättar att gruppen anlände till terminalen 
berusade. En man hade en vodkaflaska i ena handen och en 
ölflaska i den andra. när planet skulle flyga blev det stökigt 
och kaptenen beslutade att återvända till gaten. En passage-
rare ska då ha sagt till supportrarna – och blivit misshandlad.

Påcyklad fotgängare allvarligt skadad
SALTSJÖBADEN En gångtrafikant vårdas för allvarliga hjärn-
skador efter att ha blivit påkörd av en cyklist vid igelboda  
station i lördags eftermiddag. Cyklisten kolliderade av okänd 
anledning med två fotgängare. den ena ska ha fått en blöd-
ning i hjärnan, den andra klarade sig utan skador, enligt 
polisen.

Polisen har ännu inte tagit ställning till om cyklisten är 
misstänkt för brott.

200 000 kronor för att företag ska växa
NACKA nacka ska erbjuda vägledning till kommunens företa-
gare för att titta på möjligheterna för tillväxt. 

Förhoppningen är att företagen ska växa, kunna anställa 
fler och att kommunen på så sätt lyckas öka sysselsättningen.

För att finansiera det här pilotprojektet har kommunen fått 
200 000 kronor av länsstyrelsen.

Nominera din favorithandlare
NACKA möts du alltid av ett leende och ett bra pris när du 
handlar? då är det dags att visa din uppskattning. nu ska 
nämligen årets butik i nacka och Värmdö utses. 

Under hela december går det bra att nominera din favorit-
butik på kommunens hemsida och sedan väljs sex av dessa ut.

Vinnaren kommer att presenteras på nacka företagarträff, 
som arrangerar tävlingen tillsammans med kommunen, den 
22 februari.

Tre krockade vid Skurubron
NACKA tre bilar krockade i fredags eftermiddag på Värmdö-
leden, i höjd med skurubron. räddningstjänst, ambulans och 
polisen kom till platsen. En person klagade över smärtor  
i nacken, enligt polisen. 

det fanns i förra veckan inga uppgifter om övriga skador. 
Polisen som befann sig på plats hade inte rapporterat att 
någon behövde föras till sjukhus.

anmälan om olyckan togs emot klockan 16.34.


