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Hösten har gjort sitt intåg och Marint centrum kan summera sin första sommarsäsong. Utställningar, seminarier och föredrag har avlöst varandra och säsongen
avslutades med en rejäl dos av både humor och kunskap i en vetenskapsteater om
livet i Östersjön. Nu förbereder vi årets sista evenemang i Marint centrum och planerar för kommande verksamhetsår.

Skeppets första sommar
Först ut i de upprustade lokalerna
var utställningen om forskningsprojektet Havsresan, som skrivits
om i tidigare nyhetsbrev. Utställningen, som bland annat visade
videoinspelningar och undervattensbilder från Djupeskogen
– men också 10 000 år gamla
trästockar och benlämningar –
väckte stort intresse och lockade
över 1500 besökare sammanlagt.
Det gläder oss att så många tog
tillfället i akt att ta del av de spännande fynden. I Havsresans efterdyningar har kommunen gjort
en ansökan till länsstyrelsen om
bildandet av ett marint reservat i
området för att skydda de unika
lämningarna. Arbetet med detta
kommer att fortgå under hösten.
Dialogen om fortsatt forskning i
området kommer också att återupptas med bl.a. Lunds universitet.

I början av augusti besökte
Briggen Tre Kronor Simrishamn
över ett veckoslut. Tillsammans
med Klara Marie erbjöd man
Simrishamnsbor och besökare
ett gediget program med visningar av skeppen, seglingar och
jazzkväll ombord. Tre Kronors
besättning var mycket glad för
det fina välkomnandet i Simrishamn och det stora intresset.
Man hann knappt segla vidare
förrän planeringen av ett återbesök nästa sommar inleddes. De
övriga skutorna från regionen var
tyvärr ute på långsegling denna
helg, men till nästa år hoppas vi
att arrangemanget ska växa och
involvera alla. Vilken upplevelse
att få se alla segla sida vid sida!
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I augusti genomfördes en utställning av arkitektstuderandes idémodeller av ett framtida Marint centrum.
Avancerade och imponerande kreationer som väckte många tankar och
säkerligen kommer att fungera som
inspiration vid framtida utbyggnader.
I anslutning till utställningen arrangerades seminariet Bioinspired Forum
på temat hur naturen kan inspirera
till design och innovation (s.k. biomimetik). Bland deltagarna fanns
en av världens ledande forskare i
biomimetik, Denise DeLuca, från
Biomimicry Institute i USA. Syftet
med seminariet och Marint centrums
samarbete med aktörer inom biomimetik och innovationer är att utveckla en verksamhet som ska locka
besökare, forskare, entreprenörer,
designers m.fl. till Simrishamns kommun. Marint centrum finns också representerat vid ett andra Bioinspired
Forum, i Stockholm den 15 oktober.
Inbjudan till denna konferens finns
på hemsidan.
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Vi kommer allt närmare starten för
Marint centrums projektsamarbete
med IVL Svenska Miljöinstitutet och
KTH. Projektet ska testa en vågdriven syrepump som utnyttjar lokal
energi i form av ytvattenvågor för att
tillföra syre till djupvattnet. Mot bakgrund av detta arrangerades i början
av september ett seminarium där
IVL berättade om projektet, liksom
om en rad andra forskningsprojekt
och verksamheter som rör Östersjön. Seminariet invigdes av landshövding Göran Tunhammar som
talade om Östersjöns betydelse för
Skåne och lovordade initiativet att
etablera ett Marint centrum i Simrishamn. Dokumentation från seminariet finns på hemsidan.
Nya Skeppet har också invigts vad
gäller kulturevenemang. Den 10
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september gästade Helge Skoog
och Johan Paulsen Simrishamn och
uppförde vetenskapspjäsen Torsk
i soppan för en entusiastisk publik.
Till och med grabbarna från Kustbevakningen charmades! Efter att
publiken under en timmes tid hade
varit gisslan hos Östersjöfiskar som
var oroade för sin och havets framtid, gick nog de flesta hem, inte bara
med ett leende på läpparna, utan
med en tankeställare i fiskminnet…
förlåt, närminnet.

Förstudien mot sitt slut
Arbetet i förstudien om Marint
centrum är inne i slutskedet och de
kommande månaderna ska erfarenheterna från året som gått sammanfattas och handlingsplanen för det
fortsatta arbetet färdigställas. Hand
i hand med detta kommer hösten
också att ägnas åt fortsatt dialog
och slutande av överenskommelser
med aktörer som visat intresse för
att stötta etablerandet av Marint
centrum.
De många vänner och kontakter
som vi har fått tack vare föregående
års aktiviteter ska tas omhand och
fördjupas med siktet inställt på framtida verksamheter i Marint centrum,
såväl temporära som permanenta.
2010 års arrangemang ska börja
planeras och nya projekt startas, till
det som ligger närmast i tiden att

utveckla hör fördjupat samarbete
med bl.a. Sea-U, IVL och Briggen
Tre Kronor.

Marint centrum tar form fysiskt
Kommunfullmäktige fattade i augusti
beslutet att sälja tegelmagasinet till
Simrishamns Industrifastigheter AB
(Sifab), som kommer att investera
drygt 20 miljoner kronor för att skapa
goda förutsättningar för Marint centrums fortsatta utveckling. Planerandet av renoveringen har inletts
och byggstart beräknas till början
av nästa år. Sammantaget handlar
det om renovering i två etapper av
850 m2. De aktörer som är klara för
inflyttning kommer givetvis att finnas
med i processen för att behovsanalysen av de framtida lokalerna
ska bli så komplett som möjligt. För
att kunna möta framtida hyresgästers önskemål och behov, kommer
lokalerna att genomsyras av flexibla lösningar. Dessutom avvaktas
färdigställandet av vissa ytor, för
att kunna skräddarsy dem till kommande hyresgäster. Invigning och
inflyttning beräknas till hösten 2010.

väntas delta, liksom representanter
för berörda organisationer, myndigheter och departement. Konferensen är en del i en pågående process
med målet att skapa ett forum där
fiskare runt Östersjön kan mötas,
utbyta erfarenheter och finna sätt att
samverka för att uppnå ett hållbart
fiske i Östersjön. Målsättningen är
att konferensen ska lägga grunden
för fortsatt dialog och utmynna i konkreta samarbetsprojekt.
Östersjön är en prioriterad fråga
för det svenska ordförandeskapet
i EU, som har valt att stötta konferensen. Genomförandet möjliggörs
genom ekonomiskt stöd från Sidas
Östersjöenhet och Simrishamns
kommun.

Faktaruta
Östersjön, ett av världens
känsligaste hav, står idag
inför stora utmaningar.
Simrishamns kommun
vill ta sitt ansvar för Östersjöns miljö och medverka till att den förbättras. Ett led i detta arbete
är skapandet av Marint
Centrum. Visionen är att
skapa en mötesplats för
information, kompetens,
kunskap, företagande,
kultur och upplevelser
knutet till Östersjöns marina miljö.

Kontakt:
Madeleine Lundin
Projektkoordinator Marint centrum
Simrishamns kommun
272 80 Simrishamn

Baltic Sea Forum

Besök: Stortorget 6, Simrishamn

Planerna på en årligen återkommande Östersjökonferens i Marint
centrum sjösätts den 15-16 oktober
genom arrangerandet av Baltic Sea
Forum 2009. Temat för konferensen
är ett hållbart Östersjöfiske och fiskare från flera länder runt Östersjön
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