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På tisdagen hölls en 
Östersjökampanj i 
hamnen. 
– Viktigast är att unga 
får kunskap och en 
känsla för vad vårt hav 
är, annars blir det svårt 
att motivera varför 
man ska skydda det, 
säger Per Bengtson, 
ordförande i Roslagens 
Naturskyddsförening.

Fartyget Shamrock bygg-
des 1915, långt innan över-
gödning, utfiske och döda 
havsbottnar var vanligt. I 
dag är problemet utbrett, en 
tredjedel av havsbottnen i 
Östersjön är död, men ändå 
inte allmän kännedom. 

Ett internationellt fors-
karlag rapporterade i veck-
an att syrehalterna i kust-
nära vatten i Östersjön har 
minskat, vilket leder till fler 
och större områden med sy-
rebrist, bottendöd och mer 
alger.

Kurs i segling och miljö
Utställningen är en del av en 
kurs i både segling och mil-
jö på Skeppsholmens Folk-
högskola. Shamrock seglar 
runt i Stockholms skärgård 
för att informera om miljö-

påverkan på Östersjön.To-
talt gör man elva landstig-
ningar. 

– De flesta har en lite 
 diffus bild. Alla älskar att 
bada, men vet inte vad som 
döljer sig under ytan, säger 
Per Bengtson, ordförande i 
Roslagens Naturskyddsför-
ening.

Politisk havsdiskussion
Övergödning från jordbru-
ken och enskilda avlopp 
är lokala problem som tas 
upp. Naturskyddsfören-
ingen har bjudit in lokala 
 politiker.

– Vi ska berätta om vik-
ten att jobba med att minska 
övergödningen, säger Nils 
Edberg, Naturskyddsför-
eningen i Norrtälje.

Död havsbotten stinker
Under resan har man tagit 
bottenhugg på 85 meters 
djup. Resultat – en grön-
svart sörja, död botten, som 
presenteras för både öga 
och näsa i ett akvarium om-
bord. 

Död botten stinker. Stan-
ken beror på svavel som bil-
das när botten inte får något 
syre, och anledningen till 
det är ett överskott av alger 
som inte bryts ner.

Ombord finns även ett 
akvarium med en frisk bot-
ten att jämföra med, med 
tångräkor, blåmusslor, al-
ger och andra östersjöarter.

Unga engagerade 
Besökare kan också göra en 
quiz om havsmiljön. Små 
barn är väldigt intressera-
de.

– Vi jobbar mycket med 
miljön, men har inte pratat 
så mycket om havet, barnen 
tycker det är jättespännan-
de, säger Eva Jensen-Nils-
son, pedagog på förskolan 
Gnistan.

Per Bengtson menar att 
det viktigaste med utställ-
ningen är att förmedla kär-
leken till Östersjön.

– Vi vill öka engagemang-
et få alla att förstå hur fan-
tastiskt det här utsatta ha-
vet är.

Unga lär sig kärleken till Östersjön

Kapten Sjögräs höll 
under tisdagen 
presentationer för 
fyra skolklasser 
och andra som var 
intresserade av Öst-
ersjökampanjen.

För att bli Havets Hjälte måste du lova att göra en insats för miljön, 
som att köpa mer KRAV-märkt mat, inte bottenmåla båten eller 
cykla mer. Luca, fem år, får en Havets Hjälte-tatuering av Jenni 
Gårdsfeldt. Vuxna hjältar kan istället få en komposterbar disktrasa.

undvika ohållbart fiskade  ■

och odlade fiskar och skal-
djur.

Köpa mer KRaV-märkt och  ■

ekologisk mat.

Äta vegetariskt minst en  ■

gång i veckan.
inte använda konstgödsel  ■

och giftiga bekämpningsme-
del i trädgården.

ställa bilen och cykla mer. ■

Köpa Bra miljöval-märkt el ■

se till att reningen fungerar  ■

som den ska i mitt enskilda 
avlopp.

inte bottenmåla min båt. ■

Köra min utombordare på  ■

alkylatbensin och bionedbryt-
bar olja.
Källa: naturskyddsföreningen

Norrtälje 

Högre hastigheter 
innebär större risker i 
trafiken. Därför infor-
merar Trafikverket och 
NTF den här veckan 
Norrtäljes trafikanter 
om vikten av att hålla 
hastigheten.

– Vi delar ut material om 
hastigheten och hastighe-
tens betydelse vid olyckor, 
säger Roine Wallin på NTF 
Stockholm-Gotland.

Syftet är också att höra 

vad trafikanterna tycker om 
de nya hastighetsbegräns-
ningarna 60 och 80 kilome-
ter i timmen. 

Bland annat har utsatta 
sträckor på väg 76 och väg 
276 fått hastigheten sänkt 
från 90 till 80. 

Risken halveras
Enligt NTF kan risken att 
omkomma vid en olycka 
halveras med en sådan 
sänkning, samtidigt som 
tidförlusten blir liten.

– En del tycker att det är 

lite mycket olika hastighe-
ter att hålla reda på, men de 
flesta tycker att det är posi-
tivt.

Utanför Flygfyren
Igår stod Roine Wallin och 
hans kollega vid Grindsko-
lan och vid bilprovningen 
och i dag ska de stå utanför 
Flygfyren – om vädret til-
låter. Denna vecka är poli-
sen också ute och gör extra 
många hastighetskontrol-
ler i tätorterna.

iVaR nilssOn

Håll rätt hastighet i trafiken!

Detta kan Du göra för att bli en havshjälte

Josefine
Hagström
reporter
0176 795 00
redaktionen@ 
norrteljetidning.se

Leif
Gustavsson
fotograf
0176 795 54
leif.gustavsson 
@norrteljetidning.se

Sara Porseryd visar havstulpaner för Viktor, Elliot och Alice från 
Förskolan Gnistan.
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12.500 kr extra
för din inbytesbil!

Stockholmsvägen 47, Norrtälje. Tel. 0176-155 08 • www.dinmotorroslagen.se

Öppettider: Mån-fre 9-18, Lördag 10-14
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Just nu kan du köpa en Toyota
Auris med Edition Plus-paketet
till ett riktigt bra kampanjpris.
Välj mellan bensin eller den
miljöbilsklassade dieselmotorn.
Auris är bilen för dig som upp-
skattar hög kvalitet, komfort,
rymd och att den tillverkasmed
stor hänsyn till miljön.

1SEP-2 OKT

VECKOR
KAMPANJ

TOYOTA
HOS

Gäddvägen 6, Görla Industriområde, Norrtälje
Tel 0176-100 60 www.importfabriken.se

Nybutik iGörla
Dennaveckaflerafinaerbjudanden ibutiken!

Duschhörna med vikbara dörrar 2 490 krKomplett duschkabin med trädäck 7 490 kr

Du hittar oss i Vreta längs E18 mot Kapellskär. Tag av mot Furusund. Adress. Tel 0176-220 240. Öppettider må-fr 11-18 lö-sö 11-16

I september öppnar vi Roslagens största
lampbutik i gamla Posten i Norrtälje!
550 kvm belysning, möbler, inredning & present.
Nu har vi

FLYTTREA 30-70% på lampor, textil, present & pynt
På utvalda produkter.
Vi lämnar också 15% rabatt på alla utelampor och marinarmaturer.
Gäller även beställningsvaror för lev. i augusti.

30-
70%

ÖPPETTIDER: mån-fre 8-17 lör 9-13
www.andersgolv.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Prisex:

Fiberförstärkt
flytspackel 25 kg

199:-/st
Ord. pris 393:-/st

Vi har fri utkörning inom Norrtälje Kommun
(min 300 kg).

Glöm inte ROT-avdraget,50 % på arbetskostnaden!Gäller t.o.m. 10/9-2011

20 %
på allt kakel
& klinker!

Dessutom

20 %
på fix, fog,
spackel &
tätskikt från

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

www.norrtalje.abf.se

ABF Norrtälje hälsar er varmt välkomna till en ny och
fullspäckad studie- och kulturhöst!

Du har väl fått studieprogrammet i brevlådan? Om inte –
ring 0176-129 50 så skickar vi dig ett ex omedelbart!

Tyvärr utgår två av våra föreläsningar som annonserats
om i vårt studieprogram – båda föreläsningarna med
Maria Ekholm, den 13/9 resp 26/10 utgår.

Torsdag 25 augusti 18.30 Folkets Hus Norrtälje
Vad är Socialdemokrati?

En historisk återblick samt reflektion över dagens
socialdemokrati. Vad är förnyelse?
Föreläsare Ann-Marie Lindgren

Fri entré! Ett samarbete mellan ABF och SAP Norrtälje

Onsdag 7 september 18.30 Folkets Hus Norrtälje
Introduktion Förarintyget med Peter Åkerström

Onsdag 14 september 18.30 Folkets Hus Norrtälje
Introduktion Kustskeppare med Peter Åkerström
Kom och få inspiration och information om vad

dessa båda cirklar innebär. Entré 40 kr

Torsdag 22 september 18.30 Folkets Hus Norrtälje
Dina barns säkerhet på Internet Fri entré!
Vad gör dina barn på nätet? Du får lära dig om vilka faror
som lurar därute, riskbeteenden och inte minst konkreta och

handfasta råd – vad kan du göra för att få kontroll?

Ett samarbete mellan ABF och Tiohundra

Ring för ytterligare information 0176-129 40


