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Förnyat EU-stöd till Marint centrum
Simrishamns kommun har
beviljats ca 3 miljoner kronor
ur Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge till
ett treårigt projekt med huvudsyftet att i Marint centrum
utveckla en mötesplats för
samverkan mellan forskning,
näringsliv och offentlig sektor (Triple Helix) med fokus
på innovationsutveckling och
Östersjöns miljö. Det långsiktiga målet med projektet är
att bidra till samverkan mellan
aktörer samt skapa en starkare innovationsstruktur och
ökad regional tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i
sydöstra Skåne.
Projektet syftar till att attrahera etableringar och en-

gagera samarbetsparter till
Marint centrum och knyta
relevanta nyckelaktörer och
kompetenser till verksamheten. I projektet ingår också ett
arbete för att gynna det regionala företagsklimatet, bl.a.
genom att skapa strukturer för
kompetensöverföring, spridningseffekter och andra kopplingar mellan Marint centrum
och det befintliga regionala
näringslivet.
Inom projektet finns också
tre delprojekt, med rubrikerna
miljöteknik, materialutveckling/biomimetik respektive
innovativa miljöer/knowledge
transfer. Avsikten är att skapa
tematiska grupper som samlar
aktörer inom dessa kompe-

tensområden och som verkar
för att utveckla olika aktiviteter,
samarbeten och projekt.
Projektet pågår från april 2010
till och med mars 2013, med
en total budget på ca 5,8 miljoner kronor. Är du intresserad av
projektet, kontakta Madeleine
Lundin, utvecklingsansvarig för
Marint centrum.

En smygtitt på invigningsplanerna
Ombyggnaden av tegelmagasinet på Södra kajen är i full gång
och i oktober sker invigning och
inflyttning i de nya lokalerna. I
samband med detta kommer flera
olika arrangemang att äga rum,
däribland firandet av hamnens
100-årsjubileum. Tanken är att
invigningsveckorna ska bestå av
såväl festligheter som mer matnyttiga inslag med föredrag, utställningar och liknande. Genom att
arrangera ett särskild öppet husdag, vill vi hälsa alla Simrishamnsbor och kommuninvånare särskilt
välkomna för att ta en titt på de
nya lokalerna och verksamheten
som ska fylla dem. Bland övriga
arrangemang som planeras återfinns utdelningen av Region Skånes Miljöpris, Simrishamns kommuns årliga företagarfest, andra
näringslivsevenemang, politiska
möten, workshops och seminarier
med mera.

Sommar på Marint centrum

Ombyggnadsarbete på Södra kajen

Sommaren närmar sig med
raska steg och årets aktiviteter
på Marint centrum förbereds just
nu. Efter fjolårets succé med
utställningen av forskningsprojektet Havsresan, kommer nu en ny

utställning till Skeppet. Välkomna,
barn som vuxna, att lära mer om
plankton! Dessa fascinerande
små organismer presenteras från
många perspektiv – visste du till
exempel att vissa typer av plankton kan bli hela 30 meter långa?
Eller att man kan se plankton i
havet ända från rymden?

Planktonquiz på utställningen

Andra delar av utställningen
kommer att bestå av information om IVL:s forskningsprojekt
i Hanöbukten, Marint centrums
ombyggnad och lite annat smått
och gott. Parallellt med utställningen spelas också barnteaterföreställningen Katten & måsen,
om hamnkatten Zorba som får det
kolossala uppdraget att lära en
måsunge flyga. Pjäsen har premiär den 27 juni.
Utställningen kommer att vara
öppen från 28 juni till 8 augusti.

Sydkustens Fiskeområde
En av de första etableringarna
i Marint centrum kommer att
vara organisationen Sydkustens
fiskeområde, som är ett av tio
så kallade fiskeområden i Sverige. Grundtanken med dessa är
att genom stöd från Europeiska
Fiskerifonden utveckla en hållbar
fiskerinäring och skapa fler arbetstillfällen och företag.
Sydkustens fiskeområde omfattar Hanöbukten och kommunerna Simrishamn, Kristianstad,
Sölvesborg och Ystad. Områdets
vision är att skapa ett långsiktigt
hållbart fiske med stabila fiskbestånd och att utveckla nya
verksamheter och produkter samt
få till stånd en starkare och mer
mångfacetterad näring som ger
fler arbetstillfällen och ett ökat
välbefinnande. Besöksnäringen
runt fiske, hav och inlandsvatten
ska öka och breddas samt samordnas med det traditionella
fisket.
Fiskeområdet startade sin
verksamhet i slutet av vintern
och sedan 1 mars arbetar verksamhetsledare Vesa Tschernij
i Simrishamn. Vesa är utbildad
fiskeribiolog och har arbetat i
över tjugo år med fiskerelaterad
forskning och utveckling, först

Marinbiolog förstärker Marint
centrum

Vesa Tschernij

som forskare i Helsingfors respektive på svenska Fiskeriverket
och därefter som konsult. 2002
tilldelades Vesa ”Kungsfenan”
för sina insatser som konstruktör
av fiskeredskap som har lett till
bättre utnyttjande av fiskresurserna.
Under våren arbetar Vesa för
att strukturera fiskeområdets
verksamhet, lära känna regionens aktörer och informera om
de nya stödmöjligheterna inom
fiskeområdet. Hittills har två
projekt beviljats medel från fiskeområdet, dessa fokuserar på
kusterosion respektive ålens
fortlevnad.

Sedan februari arbetar Camilla
Witt, marinbiolog från Ystad,
med Östersjörelaterade frågor
i Simrishamns kommun, främst
inom ramarna för Marint centrum,
KIMO Baltic Sea och hamnen.
Camilla har en filosofie magisterexamen i biologi med marinbiologisk inriktning efter studier
i Lund och
Göteborg.
Intresset för
marinbiologi väcktes
i samband
med att det
rapporterades om
algblomningar och
Camilla Witt
säldöd i slutet
av 1980-talet. Fascinationen för
havet och alla dess invånare har
alltid funnits där, liksom behovet
av att vistas nära havet för att må
riktigt bra.
Camilla har tillsvidare sin arbetsplats på hamnkontoret och
arbetar med en rad miljöfrågor
som rör den dagliga driften av
hamnverksamheten. Arbetsuppgifterna består bland annat av
kontakter med andra myndighe-

ter och att hålla sig uppdaterad
kring lagar och förordningar.
Hamnverksamheten har en ny
handlingsplan kring miljöfarligt
avfall som ska kommuniceras till
allmänheten via informationstavlor. Camilla är också involverad i
KIMO Baltic Sea med att sprida
information kring KIMO och kontakta blivande medlemskommuner. Under våren och sommaren
kommer Camillas ansvarsområden i Marint centrum att utökas.

Uthyrning av Skeppet
Lokalen är 400 kvm och kan hyras till arrangemang för max 150
personer. Projektor och duk, dator, ljudanläggning, kök, stolar och
bord finns att tillgå.
Mer information och bokning:
eva.lindeborg@simrishamnsbostader.se
Skeppet är i hamn.
400 kvm stor lokal vid
Södra kajen, med möjligheter
för små och stora evenemang.

Havsmiljöarbeten
Tidigare i våras praktiserade
Saga Jenninger från klass 9 på
Nils Holgerssonskolan på Marint
centrum. Under praktiken skrev
Saga arbeten om två mycket
intressanta marina frågor: främmande arter respektive försurning
av haven till följd av klimatförändringarna. Båda finns att ladda ner
på Marint centrums hemsida
(/material och arkiv).

Marint centrum

Kontakt: Eva Lindeborg
tfn 0414-81 96 43

Yrkesfiskare runt Östersjön träffas
Nätverket Baltic Sea Fishermen’s Network, som bildades i Simrishamn förra året, träffas i polska
fiskehamnen Ustka 6-7 maj. Syftet med mötet är att diskutera tekniska lösningar mot bifångster och
utkast vid trålfiske samt yrkesfiskares roll i arbetet med beståndsuppskattningar.
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Madeleine Lundin, Utvecklingsansvarig Marint centrum
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0414-81 91 24
madeleine.lundin@simrishamn.se
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