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Försvarsministern diskuterar sjösäkerhet
på BTH
Onsdagen den 10 april diskuteras sjösäkerhet på BTH då Baltic Maritime
Science Park har ett endagarsseminarium om ämnet. Försvarsminister Karin
Enström är huvudtalare. Media välkomnas att närvara under dagen och till ett
kort möte med ministern.
Baltic Maritime Science Park (BMSP) bjuder in till ett endagsseminarium på
BTH i Karlskrona för att belysa aktuella ämnen inom sjösäkerhet i
Östersjöregionen. Huvudtalare är Karin Enström, den svenska
försvarsministern, och bland övriga talare återfinns Carl-Johan Hagman, VD
Stena Line, och representanter från bärgningen av Costa Concordia. Under
dagen kommer de att dela med sig av sin expertis och sina synpunkter
kopplade till visionen: Hur gör vi Östersjön det säkraste havet i världen?
Försvarsministern inleder seminariet klockan 10:00. Klockan 10:20 finns det
möjlighet att ställa frågor till minstern. Media är dock välkommen att närvara
under hela seminariet som pågår mellan klockan 10:00–15:00.
Dag: Onsdagen den 10 april
Tid: Kl 10:00–15:00
Plats: Multisalen, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Välkommen!

För mer information, kontakta Margareta Ahlström på telefon: 0455-38 50 91
eller via e-post: margareta.ahlstrom@bth.se. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade
högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom
tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi,
samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver
utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för
såväl studenten, läraren som forskaren.
Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade
studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom
vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med
tillämpningar och Planering och management.
Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med
havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.
Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket
genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som
internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna på www.bth.se
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