
Vårprogram för Havsresan 
Hela programmet för Havsresan finns på http://www.havsresan.se/ eller på sidan 
Havsresan på Facebook. 
 
Havsresans Fältvecka 
Frivilliga dykare, forskare och myndigheter studerar vad som finns under ytan 
utanför Ystads kust. Kommunen genomför marinpedagogiskverksamhet för barn och 
unga i samband med fältveckan. För mer information, se www.havresan.se  
Måndag 2 maj till lördag 7 maj 2016 
 
Vi håller rent - gemensam skräpplockning 
Om du gärna vill göra en insats för miljön, men inte vill göra den själv, så är du varmt 
välkommen att plocka skräp tillsammans med oss. Denna dag kommer du även att 
träffa Stefan Brage och Anders Åsberg som är engagerade i ett projekt ”Skräp" som är 
finansierat av Region Skånes Miljövårdsfond.  
Torsdagen den 12 maj mellan 13:00-14.30. Samling vid Jakten i Ystad.  
 
Hur kan vi arbeta med marint mikroskräp?   
Vad är mikroskräp, hur påverkar det oss, vilka är källorna och vad kan vi göra? 
Seminarium för dig som arbetar med mikroskräp eller närliggande frågor. Anmälan 
via http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/hur-kan-vi-arbeta-med-marint-
mikroskrap/    
Torsdagen den 26 maj mellan 13:00-16:00. Gamla Rådhuset, Ystad. 
   
Kvällsseminarium om marint mikroskräp 
Vad är mikroskräp, hur påverkar det oss, vilka är källorna och vad kan vi göra? 
Informationskväll om marint mikroskräp längs Skånes kust. Havsresan och Ystads 
kommun bjuder in allmänhet och lokala aktörer. Programmet leds av Therese 
Jephson från Kommunförbundet, Skåne. Ingen föranmälan, först till kvarn.  
Torsdagen den 26 maj klockan 18:30. Gamla Rådhuset, Ystad. 
 
Hansons brygga 
Att lägga sand på stranden - hur smart är det egentligen? Föreläsning av prof. Hans 
Hanson. Grevlunda Manskör inleder med sång. Först till kvarn - begränsat antal 
sittplatser. Fritt inträde. 
Lördagen den 4 juni klockan 14:00-15:00. Lokal: Professor Hansons brygga (f.d. 
Brygga 4), i slutet av Jaktpaviljongsvägen. (Ystad Saltsjöbad vid dåligt väder) 
  
100-års kalas för Helene 
Ystads Segelfartygsförening firar födelsedag för Galeasen T S Helene! Var med och fira 
du också. Program kommer inom kort på www.helenesvanner.se  
Fredag och Lördag 1-2 juli. Hamntorget i Ystad. 
 
Briggen Tre Kronor  
Se fram emot ett härligt besök av ett av våra vackra skepp! Öppet skepp, miljöutställning, 
seminarier ombord, och seglingar tillsammans med Briggen Tre Kronor och Initiativet 
Hållbara Hav – expedition Östersjön. Ett arbete om olika frågor som rör Östersjön 
www.hallbarahav.nu. Detaljerat program på http://www.havsresan.se/ eller på sidan 
Havsresan på Facebook. 
Lördag-Måndag 6-8 augusti 2016. Hamntorget i Ystad 
 
 
 

http://www.havsresan.se/
http://www.havresan.se/
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/hur-kan-vi-arbeta-med-marint-mikroskrap/
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/hur-kan-vi-arbeta-med-marint-mikroskrap/
http://www.helenesvanner.se/
http://www.hallbarahav.nu/
http://www.havsresan.se/

	Vårprogram för Havsresan

