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Tel: 08 - 16 37 18
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Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum deltar i
årets Almedalsvecka med forskningsfartyget
Aurelia i Visby hamn och medarrangerar även
seminarier med Initiativet Hållbara Hav på
Briggen Tre Kronor och under Östersjöveckan i
Almedalsbiblioteket.

Besök Aurelia
Tisdag till torsdag mellan klockan 11.00 och 17.30 kan alla
besöka forskningsfartyget Aurelia i Visby hamn. På däck visar
forskare provtagningsutrustning och experiment. I
laboratoriet kan man själv utforska småkryp i lupp och lära sig
mer om verktyget Baltic Nest som visar hur Östersjön
påverkas av näringsutsläpp. Några gånger per dag ger
forskare vid Östersjöcentrum korta föreläsningar om aktuella
frågor.

Visa att du också bryr dig om Östersjön
-Ta en #Seafie
Visa att du bryr dig genom att ta en bild vid fotoskärmarna
som finns i hamnen och biblioteket. Tagga den med #seafie
#Östersjön och lägg upp på Instagram, Facebook eller Twitter
så hjälper vi till att sprida den.

Alla aktiviteter där Östersjöcentrum medverkar
 

Måndag 30 juni
10.00-11.00 Briggen Tre kronor: Östersjön –Vem bryr sig?
Forskare och miljöministern berättar om problemen och
vad vi gör åt dem i dag? Medverkande: Lena Ek
13.00-14.30 Briggen Tre Kronor: Östersjön –kemikalier på
menyn. Hur påverkar dina matvanor miljön och hälsan?
 

Tisdag 1 juli
10.00-11.30 Briggen Tre Kronor: Östersjön –en naturlig
skönhet? Hur påverkar läkemedel och kosmetika vår
vattenmiljö?
13.00-14.30 Briggen Tre Kronor Östersjön –inget att leka
med! Kemikalier i leksaker –hur påverkas barnens miljö
15.15-15.30 Deck talk på Aurelia: Så tar vi reda på hur
Östersjön mår och fungerar
17.15 - 17.30 Deck Talk på Aurelia Från hamburgare till
algblomning - om övergödning och köttkonsumtion
 

Onsdag 2 juli
11.15-11.30 Deck Talk på Aurelia: Från hamburgare till
algblomning - om övergödning och köttkonsumtion
12.00-13.00 Östersjön –vi bryr oss! Ungdomsförbundens
ordförande utfrågas om miljön av Folke Rydén
13:30-14.40 Almedalsbiblioteket, Östersjöveckan: Vad vill
partierna göra för Östersjön?
15.15-15.30 Deck talk på Aurelia: Fem Frågor om
Främmande arter i Östersjön
17.15-17.30 Deck talk på Aurelia: Så kan
strandexploatering påverka kustfisken i Östersjön
 

Torsdag 3 juli
11.15-11.30 Deck talk på Aurelia: Fem frågor om
främmande arter i Östersjön
15.15-15.30 Deck talk på Aurelia: Så kan
strandexploatering påverka kustfisken i Östersjön
17.15-17.30 Deck talk på Aurelia: Så tar vi reda på hur
Östersjön mår och fungerar
 

Fredag 4 juli
8.30-10.00 Almedalsbiblioteket, Östersjöveckan: Rätt
åtgärd på rätt plats: Hur kan forskningen bidra till bättre
beslut om havet?
10.00-11.00 Almedalsbiblioteket, Östersjöveckan: Hur
mår havet? En enkel fråga med komplexa svar
11.00-12.00 Almedalsbiblioteket, Östersjöveckan: Vem
sätter agendan i havsmiljödebatten?




