Redigering: Gunilla Borg

2 OSKARSHAMN

Lördag 13 augusti 2011
BAROMETERN-OT

Tipsa oss! tips@ot.se

VI PÅ OT:

Liselotte
Lindén

Jan
Brunby

Nyhetschef
0491–575 20

Sidplanerare
0491–575 24

Håkan
Carlsson

Roger
Carlsson

Reporter
0491–575 13

Fotograf
0491–575 08

Sofia
Denzler

Christian
Gustafsson

Reporter
0491–575 23

Sportreporter
0491–575 11

Per
Hammenvik

Magnus
Ihse

Fotograf
0491–575 09

Reporter
0491–575 14

Johnny
Larsson

Torsten
Strömberg

Sportreporter
0491–575 12

Daniel
Svensson
Fotograf
0491–575 15

Johan
Winsell
Reporter
0491–575 21

Reporter
0491–575 27

Anette
Swärd
Reporter
0491–575 22

E-post:
fornamn.
efternamn
@ot.se
eller
redaktionen
@ot.se

ANNONS
OCH
MARKNAD:
Peter
Kinnander
Annons/marknad
0491–575 03

Åsa
Gustafsson

Gunvor
Hedenlo

Annons
0491–575 04

Annons/reception
0491–575 06

Caroline
Wahnberg
Annons
0491–575 05

Kristina
Wickman

Steffi Hänig och Armin Verch studerar på University of Applied Science Zittau/Goerlitz i Tyskland och har under våren och sommaren gjort praktik på
Energikontor Sydost i Oskarshamn.
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Tyska studenter gör
svensk energipraktik
OSKARSHAMN

Två tyska universitetsstudenter har under
våren och sommaren
gjort praktik på Energikontor sydost i Oskarshamn, genom EU-projektet PraTLA.

– Jag är glad över möjligheten och det var roligt
att komma till Sverige. Jag
tycker om människorna
här och många är bra på
engelska, så det har varit ett bra sätt att förbättra
engelskan också, säger Armin Verch.
Han går sitt tredje år
på University of Applied
Science Zittau/Goerlitz i

Sachsen. Steffi Hänig, som
också gjort praktik i Oskarshamn, går på samma
universitet men är inne på
sitt fjärde år. Båda studerar
industriell teknik med inriktning mot energi.
Två avhandlingar
Under praktiken har de
också arbetat med var sin
akademisk avhandling.
Enkelt uttryckt handlar
Armins om hur energianvändningen i kommunerna kan förbättras och effektiviseras.
Steffis avhandling berör
koldioxidutsläpp och olika
metoder av koldioxidbalansering.
När det gäller energian-
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vändning upplever Steffi
och Armin att det finns en
del skillnader mellan Sverige och Tyskland.
Skiljer mellan länderna
Sverige har en större andel förnybara energikällor än Tyskland och satsar mer på vattenkraft och
biomaterial, medan vindkraft och solenergi har
mer framskjutna positioner i Tyskland.
– Båda länderna har
sina för- och nackdelar.
Men det känns som att
det är lättare att få igenom
energiprojekt här, säger
Steffi Hänig och ger som
ett exempel laddningsstolparna för elbilar längs

E22:an och i Oskarshamn.
Under sin tid i Sverige
har Armin Verch och Steffi Hänig också besökt Bråbygdens föräldrakooperativa förskola för att lära
barnen mer om energi.
Barnen fick också se och
göra experiment med ett
litet vindkraftverk och solceller.
– Det var för att visa dem
hur förnybara energikällor
fungerar, säger Armin.
Svenskar avslappnade
Både han och Steffi har
trivts bra i Sverige.
– En stor skillnad mellan svenskar och tyskar
är att svenskarna är mer
avslappnade. Ett exem-

pel är i trafiken, där är ni
inte lika aggressiva medan
människor i Tyskland tutar så fort det är något, säger Armin.
Steffi kommer stanna
i Oskarshamn till september, men Armin åker hem
redan om några dagar.
Han planerar att cykla till
färjan i Trelleborg och han
hoppas på bra väder.
– Jag ser det som en liten semester och ett sätt
att komma nära naturen.
Och sen är det ju bra ur energisynpunkt, säger Armin
Verch.
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PraTLA

”Jag skriver min akademiska avhandling om metoder för
koldioxidbalansering”, berättar Steffi Hänig.

■ EU-projektet PraTLA
har som syfte att öka
energieffektiviseringen på det lokala planet
genom praktisk utbildning på lokala myndigheter.
■ Gemensamt ska medarbetare på myndigheter och studenter med
expertkunskaper inom
energiområdet jobba för
att hitta bra energilösningar.

Armin Verch har lärt sig en hel del svenska under sin tid i
Oskarshamn. ”Jag är inte så bra på att prata svenska, men
det är ganska lätt att förstå”, säger han.

