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KARLSKRONA

En app till din smarta 
telefon som kallar på 
hjälp om du hamnar i 
en nödsituation.

Det är en av idéerna i 
en uppsats av tre 
BTH-studenter som nu 
belönas med 25 000 
kronor.

– Det känns riktigt 
bra. Jag är väldigt stolt, 
säger Prabhu Dorairaj, 
en av studenterna.

Tanken är att appen till ex-
empel ska kunna läsa av 
hjärtslagen hos en hjärt-
sjuk och skicka ut ett med-
delande – via e-post, sms 
och sociala medier – med 
GPS-koordinater om var 
personen befinner sig, i fall 
hjärtslagen går ner så 
mycket att en infarkt kan 
ha inträffat. Man ska även 
själv kunna larma genom 
att skaka telefonen.

Pengarna kommer från 
Sparbankstiftelsen Kronan 

som varje år delar ut sti-
pendier till studenter vid 
BTH, Linnéuniversitetet i 
Kalmar och Växjö samt 

Högskolan i Halmstad som 
skrivit bäst uppsatser in-
riktade på nyföretagande 
och entreprenörskap.

– Pengarna kommer gå 
till att utveckla produkten 
vidare. Vi letar även efter 
finansiellt stöd från före-

tag så att vi kan fortsätta. 
Vi siktar på att ha appen 
färdig inom tre till fyra 
månader. Det finns en fär-
dig prototyp och vi sam-
arbetar redan med några 
sjukhus i Indien, säger 
Prabhu Dorairaj.

Han har skrivit uppsat-
sen tillsammans med Sara-
nya Ramamoorthy och 
Ashokkumar Rama lin gam.

Fler stipendiater
Bland de övriga stipendi-

aterna finns Edwin Jans-
sen, Rutger Verkouw och 
Selene Kfoury som i sin 
uppsats fokuserat på rap-
portering och samman-
ställning av åtgärder för 
en hållbar utveckling hos 
företag. För sitt arbete får 
de 50 000 kronor. 

Hindra restprodukter
Lika mycket får Daniel 

Oloumi som har samarbe-
tat med University of  Al-
berta i Kanada och skrivit 
en uppsats om en ny metod 
för att förhindra att oön-
skade restprodukter följer 

med när man borrar efter 
olja. 

25 000 kronor får även 
 James Abu Ansere och 
Odion Ehimiaghe för en 
uppsats om hur man kan 
utnyttja frekvensluckor 
för att skicka information i 
etern. Samma summa går 
till Muhammed Azam som 
skrivit om en metod för att 
återskapa data som för-
loras när man skickar ex-
empelvis en fil. 

58 ansökningar
Sammanlagt har 58 sti-

pendieansökningar inkom-
mit från BTH.

– De inskickade uppsat-
serna från BTH håller en 
god standard. Det finns en 
hög nivå på de arbeten som 
skickats in och det man 
har skrivit om kan tas 
 vidare och bli varor och 
tjänster som kan vara 
marknaden till godo, säger 
rektor Ursula Hass.

Jakob Nilsson
jakob.nilsson@blt.se

0455!77 000
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App-stipendiater. Prabhu Dorairaj, är en BTH-student som fått stipendium, Marco Velante , 
projektassistent och Tobias Larsärson är professor i produktutveckling. På datorskärmen syns 
Edwin Janssen via videolänk. Han "ck också ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan, 
men befann sig utomlands och kunde inte närvara.

Den stora VA-satsningen på Sturkö nu i hamn
STURKÖ

200 fastigheter på 
Sturkö anslöts i går  
till kommunalt vatten, 
avlopp och bredband.

Det är den största 
privata satsningen i 
Karlskrona kommun.

Och vattnet? Mycket gott 
och mjukt, enligt Violet 
Andersson, som var den 
första att kopplas in.

Men det har kostat ock-
så.

– Jag har fått vara särbo 
i över fyra år, maken har 
bott på kontoret och inte 
ens hunnit äta hemma, 
 säger Caisa Stenlycke, hus-
tru till den ekonomiska 
föreningens ordförande 
Anders Stenlycke.

Mycket viktigt för ön
Kvarnen-Skällö VA-pro-

jekt, som startade våren 
2008, har 174 medlemmar 
och ett stort antal abon-
nenter.

– Det är skönt och myck-
et viktigt för oss som bor 
här att ha fått vatten och 
avlopp till ön, säger An-
ders Stenlycke och skålar 
med renhållningschef  
Kenneth Johansson, som 
varit en klippa i det tidvis 
tunga arbetet.

Nära fem års arbete
– Vi har hållit på i fyra år 

och nio månader. Vi har 
grävt en och en halv mil 
 diken. En i styrelsen, som 
hoppade av, har hunnit få 
två barn under tiden.  

Men nu är vi äntligen 
framme vid målet.

Kenneth Johansson 
tycker att miljön är den 
största vinnaren. Sten-
grunden på Sturkö gör att 
avloppsvatten flyter fram i 
bäckarna och att kolibak-
terier trivs i brunnarna.

Gott och mjukt vatten
Violet Andersson bor i 

Bredavik med maken Ove.
– Först var jag skeptisk, 

säger hon. Tänk om det 
skulle smaka klor. Men 
 inte, det var mycket gott 
och så mjukt att jag var 
tvungen att tvätta håret 
för att testa. 

– Jag är så belåten. Det 
är bra tryck också, det 
 hade vi inte tidigare.

Elisabet König
elisabet.konig@blt.se

0455!772 02
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Gott vatten. Renhållningschef Kenneth Johansson och föreningens ordförande Anders Stenlycke skålar i det vatten som i går 
smakade som champagne.

Bra tryck också. Violet och Ove Andersson var de första Sturkö-
borna att testa det kommunala vattnet. Gott och mjukt, var deras 
omdöme.

Pumpen sätts igång. Anders Stenlycke och Kenneth 
Johans son vrider om det magiska vattenvredet.

”Vi har hållit på  
i fyra år och  
nio månader.  
Och vi har grävt 
en och en halv 
mil diken.

Anders Stenlycke  
ordförande i Kvarnen-Skällö 

VA-projekt


