Manskören Harmoni är en kör hemmahörande i Ystad
sedan 1896. Kontakt ordf. Berit Andersson,
berit.s.andersson@hotmail.com
Kajakriket säljer, hyr ut samt anordnar event med
kajaker för hav, sjö och å, Patrick Leijon,
info@kopenkajak.nu, www.kajakriket.se
CMMA erbjuder både grundläggande och avancerad
sjöutbildning inom nautika, maskin, radio, säkerhet.
Kontakt: info@cmma.se, 0709-98 22 23
Ystads Dykarsällskap Nautilus: Sportdykning, fridykning,
UV-rugby. Se www.ysdn.se för kontaktuppgifter!
Pdyk, ett företag med Ystad som hemmahamn och
Södra Östersjön som hemmavatten. Patrik Juhlin,
info@pdyk.se, www.pdyk.se.
En ideell förening med visionen att uppnå ekologiskt
hållbara hav och kuster med ett välbevarat kulturarv.
www.coastandseacenter.se

SEGEÅNS
Vattendragsförbund
och Vattenråd

Christel Strömsholm Trulsson, Bygg- och miljökontoret
Svedala, christel.stromsholm@svedala.se,
www.segea.se
Frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet
runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg
när larmet går. rs.ystad@ssrs,se, www.ssrs.se/ystad
En frivilligorganisation med uppgift att tillgodose
behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten m.m..
Kontakt sydostraskane@sjovarnskaren.se

Havets dag

Ystad

3 september 2016 i Ystads Marina

SkräpÄnglarna, med medel från Region Skånes
Miljövårdsfond. Stefan Brage och Anders Åsberg
stefan.brage@hotmail.com, anders.asberg@telia.com
Marinpedagogisk verksamhet, Kultur och Utbildning,
Ystads kommun. karoline.persson@ystad.se,
katarina.anker-kofoed@ystad.se
YSS ändamål är att främja segelsporten genom att
bland annat uppmuntra intresset för sjön. Kontakt
lars@milberg.se, http://idrottonline.se/YstadsSS-Segling

www.havsresan.se

1, 4, 7 Sjöräddningssällskapet
Besök fartygen (7) och träffa sjöräddare på
sjöräddningsstationen (1) där du också får se ett
miljöräddningssläp. Utställning i tältet (4).
2 P-Dyk, fartyget Baltic Explorer
Utställning och information om dykning, fisketurer,
vrak och annan verksamhet, nu även valfångst (2).

Tack 0ll föreningen
T/S Helenes vänner
för hjälp med tältet!

3 YDS Nautilus
Dykklubben Nautilus visar sin verksamhet. PROVA
PÅ att dyka under säkra former (3). Klubbens
fridykare är på plats för att berätta om Svartevraket.
3 Swedish Coast and Sea Center
Havsresans fältvecka i Ystad. Bärgningen av
Halifaxplanet. Hör mer om SCSC (3)
4 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Vad kan du och vi göra för att rädda havet?
Utställning, svarar gärna på frågor (4).
4 SkräpÄnglarna
Skräp skall inte hamna i havet! Lär dig hur du kan
hjälpa till av SkräpÄnglarna. (4)
4 Marinpedagogisk verksamhet Ystad kommun
Ystads unga har arbetat med havet som tema (4)
5 Sydöstra Skånes Sjövärnskår
Klubblokalen (5) är öppen!
6 Ystads segelsällskap YSS
Om vädret tillåter: PROVA PÅ jollesegling (6)
6 CMMA
CMMA erbjuder både grundläggande och avancerad
sjöutbildning inom nautika, maskin, radio, säkerhet.
7 Kajakkriket
PROVA PÅ olika typer av kajaker såsom Stand Up
Paddleboard (SUP), Sit on top (SOT), havskajaker
och fiskekajaker (7)
8 SJÖRÄDDNINGSUPPVISNING 13:00
9 KONSERT med manskören Harmoni 11:30

9

🐳

Konsertprogram
Manskören Harmoni

1 Rokokokanon
2 Sto mi e milo
3 Käraste bröder
4 Hyllningssång

