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Lunds universitet formell samarbetspartner
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Nyhetsbrev

Lunds universitet och Marint
centrum har tecknat en avsiktsförklaring rörande ett treårigt
samarbete. Lunds universitet
med sin breda vetenskapliga
bas, liksom ambitionen att
kraftfullt verka inom innovationssystemet, blir en strategisk
nyckelpartner som breddar den
vetenskapliga basen i och kring
Marint centrum. Samtidigt ges
universitetet möjligheten att för
en bred och delvis ny publik redovisa sina landvinningar inom
områden som är kopplade till
Marint centrums olika verksamheter och aktiviteter. Som ett
exempel på detta avses universitetets s.k. sommarexperter bli
engagerade redan i sommar
med populärvetenskapliga seminarier riktade till allmänheten.

Mer information kommer i nästa
nyhetsbrev.

Marin pedagogik för
kommunens sexåringar

Maj månad går i havets tecken
för förskoleklasserna i Simrishamns kommun. I ett samarbete
mellan Marint centrum, Barnoch utbildningsförvaltningen,
Simrishamns förskolor och
Sea-U från Malmö skapas spännande upplevelser av livet under
ytan. Det pedagogiska programmet är särskilt utvecklat av
pedagoger från Simrishamnsförskolorna och Sea-U tillsammans. Avsikten är att barnen på
ett fantasifullt sätt ska lära sig
om djuren i Östersjön och på
ett tidigt stadium ges möjlighet
att utforska, urskilja och ställa
frågor om djur, växter och natur.
Varje klass får två tillfällen ute

Simris Alg AB prisat

Odlingsexpert Gustav Knutsson, VD och
grundare Fredrika Gullfot och marknadsassistent Daphne Tsobanoglou mottar diplom i
VINNOVA:s lokaler i Stockholm.

”i fält”. Vid den första lektionen,
som hålls vid Fiskestugan i Simrishamn, får barnen lyssna på en
saga om några av de vanligaste
djuren i Östersjön. Därefter går
barnen och förskolelärarna ut
i havet och håvar tillsammans
med Sea-U:s pedagoger, iförda
vadarstövlar och utrustade med
håvar och vattenkikare. De djur
som barnen hittar i havet utforskas närmre. Frågor, funderingar
och reflektioner bearbetas sedan
i klassen hemma på förskolan
inför det andra besöket, som äger
rum i Skillinge. Då blir det dramaövningar som anknyter till havet,
avlöst av en strandpromenad då

man letar efter strandfynd som
barnen kan använda för att fylla
de akvarier som de ska bygga.
Fredagen den 27 maj är det
gemensam avslutning på Marint
centrum med föreställningen ”Kalle Krabba och havsbandet”. Till
finaldagen skapas också en utställning av alla barnens akvarier
samt med foton och dokumentation från fältdagarna. Utställningen finns till allmänt beskådande i
Marint centrums foajé till och med
söndagen 5 juni. Välkomna att ta
en titt!
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I april utsågs Simris Alg till en av
nio vinnare i årets omgång av
VINN NU, ett finansieringsprogram som riktas till nystartade
företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen belönas
med 300 000 kronor vardera.
Bakom satsningen står VINNOVA
och Energimyndigheten.
Simris Alg har nyligen fått
tillgång till egna labblokaler för
produktutveckling och provproduktion i mindre skala. Parallellt
med detta förbereder man just nu
för de investeringar som krävs för
att etablera en fullskalig odlingsanläggning.

Nyföretagarcentrum flyttar in
Nyföretagarcentrum Simrishamn flyttar i maj in på Marint
centrum. Nyföretagarcentrum
ger kostnadsfri, personlig och
konfidentiell rådgivning till den
som funderar på att starta företag. Ansvarig för verksamheten
i Simrishamn är Thomas Dahl,
känd näringslivsprofil på Österlen. Dessutom är samarbetet
med Nyföretagarcentrum och
dess rådgivare i grannkommunerna mycket nära.
Den kompetens, erfarenhet
och nätverket som finns vid
Nyföretagarcentrum kommer
att vara en god tillgång för de
innovatörer och entreprenörer
som finns på Marint centrum. I
gengäld tror och hoppas vi att
Marint centrums kreativa miljö
ska inspirera de många nyföretagare som Nyföretagarcentrum möter dagligen.
För mer information kontakta
Thomas Dahl, 0706-51 19 61,
thomas.dahl@wegco.se

Turistbyrån granne med
Marint centrum

I april invigdes Simrishamns nya
turistbyrå alldeles intill Marint
centrum. 150 personer samlades
för att fira och tog sig en titt på
de nya lokalerna och landshövding Göran Tunhammar gratulerade till ”en turistbyrå som är
ett besöksmål i sig”. Turistchefen
Sofie Bredahl strålade ikapp med
solen.
-Det här är så fantastiskt roligt.
Och allt har blivit så bra. Lokalerna är fantastiska, tillgängligheten
betydligt större och parkeringsplatserna fler. Det här känns som
ett nystartens år där vi ska vara
ett verktyg för både näringslivet
och besökarna.
Invigningen hölls som en upptakt till ett seminarium om besöksnäringen, som är en av Österlens
viktigaste näringsgrenar. Reseoch turistindustrin i Simrishamns
kommun omsätter 791 miljoner
kronor och ger arbete åt ungefär
645 personer (årssysselsatta).
Mellan 2009 och 2010 ökade den
totala turismomsättningen med 40
miljoner kronor.
Turistbyrån lockar varje år
ungefär 70 000 besökare. Den
gemensamma entrén och foajén
kommer att användas på olika

sätt av båda parter, beroende på
säsong och vad som är på gång.
För Marint centrum och alla organisationerna hos oss innebär det
stora besöksantalet till turistbyrån
ett utmärkt tillfälle att visa upp och
informera om de olika verksamheterna som finns i huset. Säkert
kan denna spontana informationsmöjlighet ge både en och två
nya kontakter och idéer.

Alger och innovation

Vi ser ett explosionsartat intresse
för alger på en global skala. Detta
skulle på regional nivå kunna
fungera som en katalysator för
förnyelse och skapa helt nya nätverk för skånsk affärsutveckling
i en internationell miljö. I många
aspekter är biomassa från alger
redan en affärsmässigt mogen
industri. Marknaden uppskattas
omsätta ca 7,4 miljarder euro

http://www.algae.wur.nl/UK/

för mikroalger och ca 7 miljarder
euro för makroalger. Det största
industriella området är foder, livsmedel och kosmetika, därutöver
pågår omfattande forskning och
utveckling bland annat rörande
alger som biobränsle.
Den 30 juni arrangerar Marint
centrum, tillsammans med IVL
Svenska Miljöinstitutet, SLU och
Ideon Innovation, ett seminarium
i syfte att ge introduktioner och
visa på ett spektrum av möjligheter med alger - en förhistorisk
vägvisare - som utgångspunkt
för en naturlig tillväxt. Hur kan vi
i Skåne ta tillvara möjligheterna
kring alger? Vilken kompetens

behövs? Vilka finansiella muskler
krävs? Hur ska vi organisera oss?
Hur ska vi kommunicera potentialen?
I samband med seminariet invigs också sommarens utställning
på Marint centrum, installationen
Urban Algae Farm, som kombinerar biologi, filosofi, interaktionsdesign och arkitektur. Under
hela sommaren kan du följa – och
själv bidra till – odling av mikroalger och lära dig mer om detta
område.

Tillfälligt sommarkontor
med havsutsikt

Skulle du jobba effektivare om du
kom bort från frestelser som familjen, solbad, golf och liknande?
På Marint centrum har vi i sommar några lediga arbetsplatser
i kontorslandskap, som vi gärna
hyr ut till dig som behöver komma
bort för några timmars/dagars/
veckors distansarbete på Österlen. Hör av dig till oss så hittar vi
en lösning! Kontaktuppgifter finns
sist i nyhetsbrevet.

Marint centrums konferenslokal
Renoveringen av Marint centrums konferenslokal är nu färdig!
Lokalen mäter ca 300
kvm och rymmer 150
personer i biosittning.
Utöver teknisk utrustning och pentry, är
lokalen också utrustad med en magnifik
utsikt över Östersjön
och Stenshuvud. För mer information, prisuppgifter och
bokning, kontakta Helen Lundsholm, 0414-81 99 26,
helen.lundsholm@simrishamnsbostader.se.

Nästa Nyhetsbrev utkommer i slutet av juni.
Kontakt: Madeleine Lundin, Utvecklingsansvarig
Marint centrum, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
0414-81 91 24 madeleine.lundin@simrishamn.se
www.simrishamn.se/marint-centrum

