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Onsdagen den ijurn 1988

Sváraré hitta
elevbostãder

I

MALMO: Det blir alit
avArare aft hitta bostã
der i Malmö. Det är av
den anledrnngen som
FN:s sjOfartsuniversitet
i MalmO viii ha fler elev
bostãder pa Henrik
Smithsgãrden.
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eta ens
kanon torn.
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I fOrra veckan berAttade
SkD om fbrsiaget att bygga
nya elevbostAder vid Henrik
SmithsgArden. Det skulle bl a
inkrAkta pA daghemmet
Bjorkhagen.
FN-universitetet har samma problem som mAnga and
ra i MalrnO: det har blivit svA
rare att hitta bostAder. Uni
versitetet utnyttjar flu Bin
fulla kapacitet och har 204
elever. PA Henrik SmithsgAr
den finns 154 lagenheter.

Det blir alit svárare att hitta bostAder at ails elever,
som konuner frAn bela vArlden. Foto: KLAS ANDERSSON

Familjer
och de har behov av att det
Ett antal elever brukar bo sociala livet fungerar.
utanfOr eievhemmet, sager
Just nu finns eiever frAn 97
skolans rektor Erik Nord olika lander pA skolan, berAt
strom. En del studenter har
Lagger vi
sina famiijer med sig, och dem tar Erik Nordstrom.
ytterli
blir
det
till
personalen
Hen
bo
att
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inte
tillAter vi
gare toiv.
rik SmithsgArden. DAr viii vi
Skolan vAnder sig frAmst
ha en lugn studiemiljO ut.an till eiever frAn tredje vArlden,
barn.
eller andra lander utan hogre
sjofartsutbildning. Men dAr
har
lAgenheter
En del
finns faktiskt elever frAn Sve
World Maritime University rige.
(WMU) sAledes ftt ordna pa
anat sAtt i stan.
I-iänder
Vi har en overenskom
rAOb
elva
melse med MKB om
Vi fr La upp till tio prolerade ettor i Holma, sager
Erik Nordstrom. Men det har cent av eleverna frAn I-vAn
blivit alit svArare att ordna den, sager Erik Nordstrom.
bostAder At barnfamii.jerna.
Utbildningen pA WMU Ar
mycket avancerad vAridens
yppersta expertis gAstspeiar
Lâttare
som lArare och fOr att kom
ma in pA nAgon av de sju un
Det Ar ett av kä1en till att jema krAvs i princip att man
WMU skulle vil.ja ha elevbo har en akadernisk examen oi
stAder At alla Aven At barn ler att man redan Ar sjOkap
pA Henrik ten alter sjOingenjOr. Genom
faniil,jerna
SmithsgArden. Ett annat skAl snittsAldern bland eleverna
Ar att dat skulle gOra dat soci Ar 35 Ar. Meningen Ar att ut
ala livet lAttare att fbr elever bildningen skall leda till arbe
na om de alla bor till te som t ex rAdgivare At rege
sammans.
i-ingar. Eleverna Ar Amnade
att bli nyckelersoner mom
Hit kommer elever frAn sjofarten i sina lander.
hela vAriden for att studera i
En enkAt bland de fbrsta
tyA Ar, sAger Erik Nordstrom,
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fOr depositionekonsten. I
budget -89 fAr museet fak
tiskt resurstillskott fbr att
klara sig ur den svAra kni
pa semi vAr blivit kAnd fur
en bredare ailmAnhet.
Kuiturskandajten har
satt politikerna i febril
verksamhet.
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Museicheferna undrar
fbr hur lange. De fruktar
nya ekonomiska tumskru
var under 90-talet.
De kommunain mijseer
na mAste de nArrnaate
• àren lAmna Bitt utAtrikta
de och pUl)likulnhigt arte
te, ornhuidut av politikern,
fbr att Ligna Big hellijartat
at dr inre arbetet, vArda
nun
::rn. ‘
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200 eleverna Born gick ut visa
de att 74 procent snabbt fAtt
befordran eller utvidgat an
svarsomrAde, sager Erik
Nordstrom.
En tidigare elev har blivit
generaidirektor for sjOfarten I
Portugal. En han blivit andreman mom Fiiippinernas sjo
fart. Andra blir haninchefer
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KAnd
Under de fern Ar som gAtt

sedan starten har utbild
ningen i Malmo blivit alit mer
kAnd och efterfrAgad.
WMU Ar mycket kant ute
i vOrlden, sager Erik Nord
strom. Kanske t o m mer kAnt
i u-landerna An vail det Ar en
i MalmO.
Det hAiler ocksA pA att biid
modeil fOr andra utbildningar
i FN-regi. SkD har tidigare a
Ar skrivit om de planer sn
lAkaren Nils Stormby hyWt’
om en hOgre utbiidning nam
rnedicinsk teknologi I Mal,
—

—
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