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LUi i11d,
:MALM: Kommunstyrel
sen i Maln’O beslOt pa
itndagen att utan kost
ad upplta de lokaier i
jObefàJssko1an S4Mfl be
.Ovs fOr det intenutionel
sjOfartsuniversieeL
.Vorld rIaritirne Universi—

ty. Skolan ska drivas av heten och skyddet av den ma
FN-organet IMCO (Inter rina miljön genom att bistã
nderna med Ut
Maritime utveckiingslä
1
Governmenta
bildniug av befattningshavarc
Organiz morn bland andra omrádena
Consultative
ation).
sjo
sjöfartsadrninistration,
fartsinspektiori och den natio
Universitetet, som blir det nella sJöpersonalutbildninen.
fdrta i sltt slag, ska främja Regeringen har ställt sig posi
de iriterhationella sjsäker tiv till förslaget.

VARIERAR
•1
vmd universiteUtbidningen
tet kommer att vanera mellan
ett och tre at. Verksamheten
ska pãbbrjas hbsten 1983, och

/L

gande. Dessutom ska kommu
nen erbjuda eleverna rekre
ationsmöjligheter (Kockums
Fritid). Beträtfande bosti
derna, som ska \‘ara av hotell
karakUir, undersöknr kom
1985 uppgt till ca 109.
Regeringen har utfst sig murieris fastighetskuntor f n
att svara fO! en tredjedel av olika alternativ. Full ersátt—
den Srliga drift.kostnaden ci ning ska betalas av universi
ler högst en miljon US-dollar tetet fOr elevernas bostader.
under förutsättning att FN bi
far
IMCO-uniersitetet
drar med lika mycket.Ater
jirnsi
lan
i
SjObefd’sko
plats
stoden ska betalas av de stu
des med den uliMidning SOfl
derandes hemnationer.
fOr närvarande bcdrivs a’
MalrnO kommun ska ställa Lunds universitet av gymna
lokaler och bostäder till fOrfo sieskolan.

bortsett fran vissa kortare
kurser beräknas 56 studeran
de kunna antas varje ãr. Arita
let studerandc kon’mer att
successivt Oka fOr att hösten

