
 

 

Datasaabs Vänner delar ut stipendium 

I CreActives lokaler på Mjärdevi sker den årliga utdelningen av Datasaabs Vänners 

stipendium till elever som visat särskild fallenhet för naturvetenskapliga ämnen.  
 

Det är fjärde året som utdelningen sker, berättar föreningens Ordförande Sivert Westlund. Intresset 

för stipendiet har stadigt ökat men tyngdpunkten i ansökningar ligger fortfarande i Linköping även 

om flera skolor runt om i Östergötland fått upp intresset under de två senaste åren. 

Stipendiet har hitintills finansierats från föreningens försäljning av böcker, som beskriver Datasaabs 

historia, men från nästa år hoppas vi på en extern partner som visat intresse för vårt stipendium. Vi 

siktar på en långsiktig samverkan som ger fortsatt kontinuitet på detta område, fortsätter Sivert 

Westlund – ”Vi tror att stipendiet, och uppmärksamheten som det ger, kan påverka våra ungdomar 

att välja en teknisk utbildning, vilket är en grundläggande förutsättning för att säkra försörjningen av 

tekniker i framtiden.” 

”Vi tror också att vårt stipendium är lite speciellt eftersom det riktar sig till grundskole- och 

gymnasienivå, d.v.s. redan innan våra ungdomar gör sina studievägval!” 

Några av våra tidigare stipendiater har också blivit goda förebilder, både genom att bidra med sina 

erfarenheter när vi besöker skolor och berättar om stipendiet, men, också genom den tekniska höjd 

som vi haft på några bidrag – Sivert Westlund nämner här speciellt förra årets bidrag, som tre 

gymnasieungdomar från Norrköping lämnade in, och som tagit några viktiga steg mot realisering 

under året som gått – se länk nedan. 

Årets utdelningar sker på Mjärdevi i CreActives lokaler den 24 maj kl. 17.00 och är öppet för 

allmänheten, se program http://www.datasaab.se/ – för deltagande i förtäring och mingel, som 

erbjuds till en självkostnad om 100 kr per person, vänligen skicka föranmälan till 

kjell.johansson24@comhem.se senast den 20 maj. 

 

Linköping 2016-05-18 

Datasaabs Vänner 

Kontaktperson: Sivert Westlund 

E-post: sivert.westlund@sw-management.se 

Mobil: 0708 398184 

 

PS/ Vad händer med våra stipendiater och deras projekt. Se följande länk om klimatkammaren som 

Oskar Renåker tillsammans med två kollegor presenterade på förra årets utdelning:  

http://www.datasaab.se/Stipendium/2016/EcoQ-projektet.pdf 
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