
Fasta utställningar och aktiviteter för en fullspäckad dag 

 

 Testa att åka RIBbåt. 

Ribbåten kör hela dagen, begränsat antal platser så kösystem kommer att finnas på plats. 

 Prova på jollesegling 

FBK ungdomsverksamhet låter dig testa jollesegling 

 Segway 

Fast mark under fötterna? Segway Öresund är på plats och låter dig testa att köra Segway. 

 Prova på paddling 

Testa att paddla kanot i vår hamn. (11.00-14.00, 15.30-17.00)  

 Vellinge kommun informerar om utvecklingsplanerna i Falsterbokanalen 

 Testa Vindsurfing med Kämping Vattensportklubb 

 SUP, Stand Up Paddle har väl dom flesta hört talas om, men har du testat?  ZoulFly visar vägen 

 Sjöräddningen (SSRS) 

Sjöräddningen är på plats hela dagen och kommer också att genomföra en del olika uppvisningar. 

Välkommen ombord! 

 Havsresan och Swedish Coast and Sea Center– är intresserad av flygplansvrak från andra 

världskriget, visste du att dom finns ett ”stenkast” från Falsterbokanalen? 

Även Spökgarnsproblematiken kommer att lyftas fram av dessa organisationer. 

 Katastrofhjälp Fåglar och Vilt 

Passa på att se hur det fungerar när KFV gör insatser för våra vilda djur vid bl.a. oljekatastrofer. 

 Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) 

FNF visar upp sin verksamhet och berättar varför just du också borde vara medlem. FNF genom-

för också en tipsrunda, passande för både stora och små. 

 Måkläppsföreningen 

Vårt fantastiska naturreservat har mycket att dela med sig av, ta reda på vad. 

 Friluftsfrämjandet bjuder in till håvning vid pirarna….där är mer liv under ytan än vad man kan 

tro. Kom och testa! 

 Ljunghusens Sjöscoutkår visar upp sin verksamhet - passa också på att smörja kråset med en 

go grillad korv som scouterna har till försäljning 

 Navigation med CMMA 

Att ta sig fram på havet kräver kunskap i navigation och sjömanskap, passa på att ta del av kun-

skapen som är på plats under dagen. 

 Skywater Media, drönare, ett nytt och ”grönt” sätt att dokumentera med. Du kommer att få se 

hur detta fungerar i realtid.  

 Skånsk Dykservice och Pocketdivers 

Nyfiken på livet under ytan? Här kan du ta del i hur du uppnår detta. 

 Våra Politiker 

De flesta partier kommer att vara representerade under hela dagen. Passa på att ta del av  

deras tankar och idéer.  


