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Inbjudan till Finalen i Teknik-SM
På torsdag den 10 maj avgörs finalen i Teknik-SM 2007. Därefter sker
en paneldiskussion om det låga teknikintresset bland ungdomar.
Medverkar gör bland annat företagsledare, universitetsföreträdare och
Lars Leijonborg.
– Det är fler som söker till Big Brother än till tekniska utbildningar! Det är oroande
och med Teknik-SM vill vi visa att teknik är både roligt och spännande, säger
Marinette Radebo, projektledare för Teknik-SM.
Teknik-SM är Sveriges största tävling i teknik som i år arrangeras för åttonde året i
följd. Deltar gör studenter från de tekniska högskolorna och universiteten.
Företagen och organisationerna bakom Teknik-SM är Saab, Sandvik, Scania,
Teknikföretagen, Vinnova, Sveriges ingenjörer, Erik Johan Ljungbergs
utbildningsfond, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och tidningen Ny
Teknik. Huvudsyftet med tävlingen är att främja teknikintresset bland ungdomar.
13.00-14.00 Final i Teknik-SM (finalklara lag avgörs dagen innan)
14.00-15.00 Prisutdelning, utbildningsminister Lars Leijonborg delar ut Teknik-SM
pokalen. Därefter delar han ut Stora Teknikpriset.
15.00-17.00 Teknikintresseseminariet. Medverkar gör bland annat Saabs VD
Åke Svensson, Peter Larsson från Sveriges ingenjörer och
utbildningsminister Lars Leijonborg. Läs hela programmet på
www.tekniksm.se
Platsen är Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 29 i Stockholm
Teknik-SM – Svenska Mästerskapen i framtida teknik
Teknik-SM ger Sveriges samtliga teknologer, oavsett inriktning, möjlighet att utmana
varandra i framtida teknik. Syftet med tävlingen är att främja teknikintresset genom
att visa att teknik på hög nivå kan vara både spännande och roligt. För detta
belönades Teknik-SM 2005 med Nationalencyklopedins Kunskapspris.
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar
som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny
teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Marinette Radebo, projektledare 0734-18 72 35
info@tekniksm.se
www.tekniksm.se
www.saabgroup.com
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