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Av GORANJONSSON
MALMÔ:
Det blivande sjöfartsuniversi
tetet i Malmö, World Maritime University,
kan bli av större betydelse for MalmO an vi
ana’- sager kommunalrâdet Nils Yngves
sork. .VlalmO blir nu en känd plats pa kar
tan fOr alla utvecklingslanderna i den s k
“77-klubben”.
—

Genom
engelsksprãkiga
broschyrer ska regeringarna i
dessa lander, bi a arabstaterna, fâ information om MalmO
ocfr dess förtj änster som universitetsstad fOr sjOfolk. Behovet av utbildning i sjOfart
är enormt. Mânga av u-landerna saknar helt egna skolor
pa det här omrädet.
Kommunalrãdet Nils Yngvesson har i dagarna besOkt
London, där han informerat
generalsekreterare C P Srivastava i FN-organet IMCO
om’ ‘r MalmO kan tillgodose
IML .s Onskemãl om service
till de blivande eleverna.
Lokalfrágan for skolan är ju
sedan lange lOst. Undervis
ningen fOrlilggs till fOre detta
sjOF Usskolan. DärutOver utflis ig Yngvesson pa kommunens vägnar att ástadkomma lämpliga bostäder och lokaler fOr fritidsaktiviteter.

KOCKUMS FRITID
Kockums Fritid kommer att
fylla en viktig uppgift. Meningen är att studenterna under dagtid ska fá utnyttj a
denna byggnads mânga fritidsanordningar och matservering.
FOrra veckan konfererade

Nils Yngvesson och rektr
Solve Arvedson med fOreträ
dare fOr regeringen vid ett
sammanträde pa kommunika
tionsdepartementet. Därvid
bekräftades att statsmakter
na ska ställa erforderliga me
del till forfogande for att möj
liggOra etableringen i Malmö.
Sverige ska bidra med
hOgst en miljon kronor om
ãret under fem ãr, dock hogst
en tredjedel av de totala kost
naderna fOr universitetet, sã
ger Yngvesson.
—

BRADSKANDE
BREV
Nâgon tvekan om IMCO:s
avsikter att verkligen fOrläg
ga skolan till. MalmO forelig
ger inte. Ddremot väntar IM
CO pa ett skriftligt besked
fran det svenska utrikesdep- I
artementet.
I ett brev som Yngvesson pal
mándagen sände till departe
mentet konstaterar han att.
fOrberedelsarbetet mAste pa
bOrjas snarast om undervis
ningen ska kunna komma
igáng vid halvársskiftet nllsta
ãr, som avsikten är. Men fOrs
máste IMCO fA en skriftJi
bekräftelse fran regeringen.

