Program
Stockholms Sjögårds konvent 30 maj 2008 i stora
filmsalen på Vasamuseet.
Konventet kommer att övervaras av H.M. Konungen
08.15-09.00

Samling i filmsalen.

09.00-09.10

Robert Olsson • Överintendent för
Statens maritima museer • hälsar välkommen till Vasamuseet.

09.10-09.20

Gustaf Taube • Stockholms Sjögård •
hälsar välkommen till konventet och
redovisar syftet med dagens sammankomst.

09.20-09.40

Landshövding Per Unckel •Länsstyrelsen •
talar om Länsstyrelsens roll.

09.40-10.00

Sven-Inge Nylund • Landstinget RTK •
om regionplanering (RUFS).

10.00-10.20

Mikael Söderlund • Stockholms Stad •
om stadens roll i det maritima kulturarvet.

10.20-10.40

Ulla Hamilton • Stockholms Stad och
Stockholms Hamnar • om arbetet med
den maritima kulturen i Stockholms
Hamnar.

Inom Stockholms Sjögård anser vi
också att det är viktigt att sätta det
maritima kulturarvet i rätt perspektiv.
Det handlar inte bara om att bevara
utan också att utveckla den maritima
kulturen för kommande generationer.

10.40-11.00

Ulf Tomner • Statens Fastighetsverk •
som förvaltare av fastigheter och
mark med maritim prägel.

11.00-11.20

Gunnar Haeger • Kungliga Djurårdens
förvaltning • om det maritima arbetet
inom förvaltningens område.

Efter konventet startar arbetet med att
ta fram denna utvecklingsplan. De olika
aktörerna kommer på konventet att ge
sin syn på den maritima kulturen och
på vilket sätt de kan bidra till det goda
arbete som innebär att Stockholm
även i framtiden är en attraktiv, vacker
och spännande sjöfartsstad.

11.20-11.40

Jan Larsén • Strömma Turism och
Sjöfart • om näringsidkarens roll i den
maritima kulturen.

11.40-11.45

Slutord av Olle Neckman • Sjögården •

11.45.12.00

Kort frågestund.

Stockholms Sjögård företräder genom
medlemsorganisationerna mer än sextiotusen medlemmar. Sjögårdens konvent syftar till att skapa en bas för en
långsiktig och hållbar utvecklingsplan
för det maritima kulturarvet i
Stockholm.
Det är många goda krafter som skulle
tjäna på samordning.
Västra Götalandsregionen har tagit
fram en långsiktig utvecklingsplan som
ska vara ett samordnande riktmärke
för att underlätta och förenkla samarbetet mellan de olika aktörerna.
Vi ser ett minst lika stort behov i
Stockholmsregionen.

www.sjogard.se

