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KILANDA/HALMSTAD. 
Högskolestuden-
ten Elina Järkil från 
Kilanda är nyligen hem-
kommen från en tre 
månader lång resa till 
Colombia. 

Där har hon och en 
klasskompis installerat 
en solvärmeanläggning 
på en förskola, som en 
del av deras examens-
arbete. 

Elina Järkil och Johanna 
Skytt läser tredje året på 
Energiingenjörsprogrammet 
– Förnybar energi på Hög-
skolan i Halmstad. 

När det hade blivit dags 
för examensarbete tänkte de 
stort och globalt.

– Vi ville utomlands och 
båda är intresserade av sol-
energi. Jag har tidigare rest 
en del i Sydamerika, säger 
Elina. 

Genom en lärare på 
skolan fick de kontakt med 
en kvinna som jobbar på uni-
versitetet i den colombianska 
staden Popayan. Hon blev 
deras handledare och hjälpte 
till att förmedla kontakter.

Efter ett år av förberedel-
ser hade det i januari äntli-
gen blivit dags att bege sig 
till Colombia där de hade ett 
vikigt uppdrag att slutföra: 
Med hjälp av sina kunska-

per, kontakter och finansiella 
medel i form av stipendier 
skulle de installera en själv-
cirkulerande solvärmean-
läggning på en förskola i 
staden Timbio.

– Det är vikigt att vårt 
arbete ger ringar på vattnet 
och därför vill vi sprida kun-
skap om förnybar energi. 
Förutom arbetet med 
anläggningen höll vi även 
workshops ute på skolor, 
på spanska dessutom vilket 
var en utmaning i sig, säger 
Elina.

Varmt vatten
Det var viktigt att allt mate-
rial inhandlades på plats så 
långt det var möjligt. Det 
finns en hel del företag i 
Colombia som sysslar med 

solenergi och de kontaktade 
flera återförsäljare innan de 
valde en i närheten. 

– Några problem stötte 
vi allt på innan allt kom på 
plats. Bland annat fick vi 
beställa en blandningsventil 
från USA eftersom den var 
omöjlig att få tag på i Colom-
bia. Den bästa dagen på hela 
resan var när allt till slut gick 
i lås, men på vägen dit tänkte 
vi ibland att ”det här kommer 
aldrig att gå”, säger Johanna. 

Tack vare deras projekt 
kan nu förskolans personal 
diska i varmt vatten och 90 
femåringar kan tvätta sig 
utan att behöva frysa. Dess-
utom har de förhoppningsvis 
satt igång en kunskapskedja 
som gör att arbetet med för-
nybar energi fortsätter. 

– Vi blev så väl omhänder-
tagna och alla är fantastiskt 
öppenhjärtliga och hjälp-
samma. Det känns som att 
vårt budskap har gått fram 
och vi ser fram emot att åka 
tillbaka och hälsa på, men 
först har vi en lång rapport 
kvar att skriva, säger Elina.

Kilandatjej sprider kunskap i Colombia
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Uppdraget var att installera 
en solvärmeanläggning på en 
förskola i staden Timbio.

Nyss hemkomna. Elina Järkil från Kilanda och klasskompi-
sen Johanna Skytt spenderade tre månader i Colombia.

– Elina Järkils examensarbete kommer många till nytta

Områdes-

visning

Söndag 13 maj

13.00–15.00

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ NÖDINGE GOLFBANA

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 
vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 
snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 
balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.
Priser mellan 1.200.000 – 1.500.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

Tack vare deras examensarbete fick barnen varmvatten.Tack vare deras examensarbete fick barnen varmvatten.

Fo
to

: 
P

ri
va

t
Fo

to
: 
P

ri
va

t

Fo
to

: 
P

ri
va

t
Fo

to
: 
P

ri
va

t
Fo

to
: 
P

ri
va

t
Fo

to
: 
P

ri
va

t


