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Inbjudan till Sjögårdens konvent den 30 maj 2008 kl 09.00 – 12.00.

Nu är det bestämt att vi kommer att hålla konventet i stora hörsalen på Vasamuseet.

Vi har likt förra årets konvent begränsat tiden till 12.00.

Konventet kommer att övervaras av H.M. Konungen.

Dessutom kommer Ostindiefararen Götheborg att förtöja på pirnockarna vid Junibacken.

Förra årets Sjögårdskonvent visade på en stark samsyn i många frågor men också på splittring i
lösningar och ansvar. Konventet hade som syfte att klarlägga de olika aktörernas arbete och
ståndpunkter kring den maritima kulturens utveckling inom Nationalstadsparken med dess sjögård. De
flesta myndigheter och organisationer som har en roll i denna fråga var närvarande - så också flertalet
av våra 60 medlemsorganisationer. Ett kort referat bifogas.

Från föreningen Stockholms Sjögård har vi efterlyst en tydligare horisontell dialog mellan stat, stad,
myndigheter och organisationer för att få en bättre samsyn och komma bort från de
frimärksexploateringar eller separata lösningar som i en förlängning kan fördärva Stockholm som en
levande sjöfartsstad både i ett historiskt och i ett nutida perspektiv. Det gäller inte minst inom
Nationalstadsparken där det redan lagstiftats om ett skydd för natur- och kulturmiljön.

Syftet med konventet är forma en grupp som ska ta fram en hållbar och långsiktig
utvecklingsplan för det maritima kulturarvet i Stockholm.

Föreningen Stockholms Sjögård arbetar inom det område som vi definierat som ”Sjögården” men vi tror
att det krävs en övergripande plan för att förstå de värden som Sjögården utgör för hela regionen och
kanske för hela vårt land.

Ett liknande arbete har genomförts inom Västra Götalandsregionen (bifogas) där Stockholms Sjögård
tas fram som ett exempel på hur bra arbetet med att skydda och utveckla det maritima kulturarvet kan
bedrivas.

Det kan med andra ord vara på sin plats att även ”originalet (Sjögården)” planerar för sin framtid. Vi ser
också behoven i de olika översikts-, skötsel- och förvaltningsplaner som tas fram för hela eller delar av
Nationalstadsparken där samordningen kring den maritima kulturmiljön måste bli mycket bättre.

Stockholms Sjögård tar gärna på sig ansvaret att samordna detta arbete men det kräver en helhjärtad
insats från alla berörda. Denna arbetsform har visat sig framkomlig i andra liknande projekt inom den
Europeiska Unionen.

Vi vill alltså:

1. Att du/ni berättar om er syn på utvecklingen av det maritima kulturarvet.

2. Att du/ni redovisar på vilket sätt er organisation kan medverka i detta arbete.

3. Att vi bildar en gemensam grupp som kan ta fram en långsiktig utvecklingsplan för det
maritima kulturarvet i Stockholm.

4. Att vi bjuder in alla olika intressen i denna grupp så att vi får en total genomlysning.



Följande har fått en inbjudan att medverka eller tala på konventet och ett flertal har redan tackat ja!

Kungliga Djurgårdens Förvaltning
Regeringen:

Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet

Länsstyrelsen i Stockholms län:
Landshövdingen
Miljö- och planeringsavdelningen

Landstingets Region-och trafikplanekontor
Stockholms Stad:

Finansborgarråd
Stadsbyggnads- och Trafikborgarråd
Miljö- och Fastighetsborgarråd
Kultur- och idrottsborgarråd
Stockholms Stadsbyggnadskontor

Stockholms Hamnar
Stockholm Vistors Board
Statens Fastighetsverk
Statens Maritima museer
Samfundet S:t Erik
Sveriges Redareförening
Försvarsmakten – Marininspektören

Se denna information som en påminnelse för medverkan och i en separat inbjudan kommer vi att kalla
till ett programmöte den 10 april.

Vi återkommer med detaljprogram efter den 10 april.

För våra medlemmar (myndigheter och organisationer) är det viktigt att vi är väl
representerade på konventet.

Sjögården organiserar totalt ca 60 000 medlemmar. Låt denna dag i maj bli en manifestation för den
maritima kulturen.

Det är viktigt att vi får rätt nivå på deltagare så att det förhoppningsvis finns ett klart mandat för en
arbetsgrupp att ta fram ett förslag som kan bli ett gemensamt dokument för den framtida utvecklingen.

Svar på denna inbjudan och mer information samt behov av teknisk support i samband med
framförandet kan förutom av undertecknad även ges av:

Pierre Dunbar Olle Neckman
Vise ordförande Ledamot
08-571 414 11 070-660 71 25
pierre@dunbar.se olle.neckman@sjogard.se

För Stockholms Sjögård

Gustaf Taube
Ordförande.
gustaf.taube@sjogard.se

Bifogas: Referat från konvent 2007, Förslag… Västra Götaland, Argument Sjögården.

Stockholms Sjögård
c/o Gustaf Taube, Granitvägen 9, 181 61 Lidingö
gustaf.taube@sjogard.se


