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Stiftelsen
Sveriges
Sj Omanshus

(sSs)
Sammanlagt 400.000 kronor kan
utdelas i april 1988 für insatser till
nytta och gagn für sjOfart och
sjOfolk i handeisfiottan.
Hogst 200.000 kronor
lagst
10.000 kronor. Efter granskning
av särskild jury beslutar sSs liar
om.
-

Utländskt studentbesök
C.
C

I slutci av april hade SFL och Hamnen be
sdk av 20 ullLindska studenter frin World
Maritime University i MalmO. BesOket
var ett led i “on-the job Training” fOr en
grupp studenter fran Maritime Safety Ad
minisi.ration (Nautical and Engineering)
Courses 1987.
mom gruppen av 20 studenter finns 18 na
tioncr rcprescnlerade. Dc fiesta av studen
terna har omfaltande erfarenhet liii sjOss
och mtnga av dem har hunnit med alt
upprLiuhãlla kvalificcradc bcfattningar,
sávil oinbord sum i land, innan de
acccpteradcs sum studenter vid WMU i
M ImO.
StudiebcsOket i Helsingborgs hamn, SOITI

SEL’s Lennari Persso,z vid klaJjen illlsain
nans ned ndgra av studenterna

Var med och skapa morgondagens
kustfartyg!

Ombord ph Ursula; i ,niuen fd. sjosaker
heisdirekibren vid Sjbfarisverket Per Eriks
son med SPL’s Roland Malrnstrb,n till ho
,çer.

var organiscrat i sarnvcrkan mcllan SFL
och Flamnen, var cii myckct upskaitat
och viirdefullt. siudieobjckt, enhigt utbild
ningsansvarige s-A Wcrnhult.
Studenierna fick genom besOket en
mycket god inblick i hanicring av IMDG
gods i hela sjOterminalsysternet. Ime
minsl den väl fungcrande samvcrkan mci
Ian hamnen och SFL noterades av studen
terna.
Sam manfattningsvis sdger s-A Wernhul I
all: “Eti bcsOk av denna karaktär iir CLI
ovärdcrligt komptemenl till den teoretis
ka undervisning som meddelas hür p
WMU’.

Stil’tclsen efterlyser iddfOrslag till fram
lidens kuslfarlyg i syfte alt cffektivisera
svensk sjofart med nya fartygsiypcr ellcr
ombyggda farlyg. FOrslag kan avsc hel
heLen (system) elier detaljcr sum I cx
framdrivning, navigering, lasthanicring
m.m.
Ejierlyses liven forslag sorn kan bidra
till yllcrligare fdrbLitirad stabilitet och
slikerhet fOr ro-rofartyg och flirjor.
FOrsiag bOr vara slikcrhetsiniissigt, eko
noniiskt och tekniskt motiverade samt
vid bchov ifOljda av kiargdrande ru—
ningar.
Eu epokgorande och prakiiski genom
fOrbart forskig kan helOnas mcd 200.000
kronor.

Ovrigt
Stiftclscn efierlyser ockst fOrslag till lOs
ningar pa olika problem oinbord sum bl a
kan leda eller bidra till
Forbau.rad driftekononmi
MiljOmlissiga lOrbdtiringar och/clier
IrivselfrLimjande atgiirder
Minskade risker vid arbete och liiid
ombord
Minskat sloseri med material av olika
slag
Skyddskommitid eller annaii grupp om
bord kan bclOnas kollcktivt. Aven till
synes cnkla farsiag kan beliinas.
“NOLLA OLYCKORNA’ (Sc sick 17)
drivs ombord av SAN sjOfartens ar
betarskyddsniimnd. FOrsiag som skick
as till SAN kan ocksii belOnas av
Stiftclscn Svcrigcs SjOmanshus.
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L
.S-kapten och personalchef Jan-Erik Liljefors
br de iniresserade ,vtudenterna

16

ran Skhnerer,ninalen bcrliutar engagerande

Vart skaH fOrsiagen siindas?
FOrslag, sa utfOrliga sorn inOjligt, skall
vara Simficisen Svcriges Sjdmanshus,
Box 15086, 104 65 Stockholm, tillhanda
senasl (len 11 januari 1988.
Ylterligare upplysningar kan erhallas a’
Bengt Ohrelius per tel.: OS 41 44 37,
slikrast ma-to kI 09.00-11.30.
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