
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Landskrona stad 	  	  	   	  
	  

	  

www.havsresan.se info@havsresan.se 

	  

	  
	  
Havsresan	  2013	  fungerar	  som	  ett	  paraply	  där	  deltagande	  föreningar,	  företag,	  
organisationer	  och	  myndigheter	  har	  möjlighet	  att	  synliggöra	  sitt	  engagemang,	  sitt	  arbete	  
och	  den	  verksamhet	  som	  står	  i	  relation	  till	  havet.	  Läs	  mer	  på	  www.havsresan.se	  
	  
Havsresan	  har	  sedan	  1990	  drivits	  av	  Teknisk	  geologi	  LTH	  vid	  Lunds	  universitet.	  	  Under	  
2013	  kommer	  Havsresan	  att	  ske	  i	  Landskrona,	  och	  Landskrona	  stad	  kommer	  att	  vara	  
värdorganisation.	  Aktiviteterna	  kommer	  i	  viss	  utsträckning	  att	  ske	  i	  samband	  med	  
Landskronas	  600-‐årsjubileum.	  
	  
Havsresan	  2013	  står	  för	  gemensam	  programutformning,	  marknadsföring	  samt	  
samordning	  och	  viss	  logistik	  innan	  och	  under	  projekttiden.	  	  Arrangörer	  är	  Lunds	  
Tekniska	  Högskola/Lunds	  Universitet	  och	  Landskrona	  stad	  i	  nära	  samarbete	  med	  (i	  
bokstavsordning)	  Borstahusens	  museiförening,	  Kustbevakningen,	  Malmö	  Museer,	  SEA-‐U	  
och	  Skånes	  Kust-‐	  och	  Havscenter.	  
	  
Ramprogrammet	  för	  Havsresan	  2013	  är	  som	  följer;	  efter	  hand	  som	  fler	  detaljer	  i	  
programmet	  blir	  klart	  publiceras	  de	  på	  www.havsresan.se	  
	  

• Föreläsningsserie	  i	  Pumphuset,	  Borstahusen,	  med	  start	  den	  2	  april	  och	  in	  i	  
november	  

	  
• 13-‐19	  maj	  Fältvecka,	  som	  ska	  bl.a.	  innehålla	  undersökningar,	  inventeringar,	  

karteringar,	  dykinspektioner	  samt	  pedagogisk	  verksamhet	  för	  skolbarn/ungdom	  
	  

• 3-‐4	  augusti	  Havets	  dag	  i	  Landskrona	  
	  
Vi	  inleder	  med	  en	  planeringsdag	  dit	  alla	  är	  välkomna.	  Vi	  samlas	  den	  24	  januari	  
klockan	  13.00;	  plats	  meddelas	  senare.	  Obligatorisk	  föranmälan	  senast	  17	  januari	  
till	  info@havsresan.se	  	  
	  
Alla	  är	  välkomna,	  inte	  bara	  deltagare	  utan	  även	  du	  som	  har	  förslag	  på	  aktiviteter	  eller	  
undersökningsobjekt,	  vill	  sponsra	  projektet	  eller	  bara	  är	  nyfiken.	  Hör	  av	  dej!	  
	  
Välkomna	  
	  
Kjell	  Andersson	   	   Peter	  Jonsson	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  	   	  	  	  	  


