Lions i Almedalen med Hållbara Hav
och briggen Tre Kronor
För första gången i Almedalens historia har Lions synts i vimlet. Baltic Sea Lions (BSL) har skrivit ett samverkansavtal med miljöorganisationen Hållbara Hav (HH). HH låg i inre hamnen med sitt fartyg briggen Tre Kronor
af Stock-holm hela veckan och Lions jobb var att informera menigheten om dricksvat-tenfrågorna i Östersjön. Nedan följer några dagboksanteckningar om LC Visbys och LC Klintes uppdrag för och med BSL.

Briggen Tre Kronor af Stockholm. Där fanns LIONS! En präktigt bredhäckad madam!

9 juni
Mona Neppenström och Christer W besökte LC Klintehamn där Mona skulle berätta om Baltic
Sea Lions (BSL) och BSLs aktiviteter under Almedalsveckan. Egentligen började denna planering
redan vid distrikt 101a-mötet i Södertälje, i vilket Ronny Palm LC Klinte deltog. Ronny hade där
fått frågan om han kunde samordna got-landsklubbarna för hjälp med att dela ut foldrar om BSLs
arbete för ett rent Östersjön. Ronny ordnade också folk från sin klubb och Christer från LC Visby.
Alla fyra klubbarna hade fått förfrågan om hjälp och LC Klinte och LC Visby var positiva till jobbet!
10-27 juni
Planeringsskede! Vi gjorde arbetsschema för de 12 lions som anmält sig till arbete! Det blev sex
personer från vardera klubben. Schemat var lagt för sex dagar med 3 timmar, kl 13-16, varje dag.
Uppdraget: dela ut BSL-foldrar, informera om Lions arbete för ett renare Östersjön
och om samverkan med Hållbara Hav (HH).
28 juni
Mona och Christer förbereder arbetet som börjar i morgon söndag. Vi kör ner alla trycksaker till
gästhamnen där vi skall vara. Briggen Tre Kronor, som tillhör HH, anlände sent i går kväll och lyckades knö sig in längst in i gästhamnen. Vi skall ju gå runt på kajen i anslutning till båten.

29 juni
Traﬁken i hamnområdet är avstängd och det är ett elände att hitta en p-plats i an-ständig närhet
av vår ”arbetsplats”. Christer har handikapp-parkeringstillstånd vilket ger honom tillträde innanför
avstängningsbommarna! Man tackar! Stackars Mona irrar omkring med bilen på öster och letar pplats! Får p-böter och hamnar på Gutavallen och har en jobbig promenad till kajen. Är på plats
först kl 1330 medan Christer kom ner kl 1245.

Hur i … får man ihop en roll up? Men Hans t v
och Bengt lyckades så småningom. Med stolthet paraderar Klintemedlemmarna för Björn Eriksson, rederichef
för Tre Kronor.

Första paret ut för arbete var Bengt Johansson och Hans Hansson från LC Klinte. Snabbgenomgång av uppdraget, koll av HHs utställning ”Etta med kök” och sedan hade de tre timmar med utdelning av foldrar framför sig.
Mycket folk på kajen. Glada och positiva och påfallande nyﬁkna på vad Lions hade att erbjuda.
Stressade kostymnissar av båda könen sprang runt med lätt svettiga ännen. Vad de sprang runt
för? Tror inte de visste det själva – utöver att de letade efter sin plats här i livet/Almedalen.
Kl 16 avbröt vi jobbet. Åkte hem och vårdade våra ganska trötta kroppar. Det kostar onekligen på
att tassa runt på varm asfalt i tre timmar.
30 juni
Andra dagen var den första ganska lik dock
mera sol och betydligt varmare och faktiskt
ännu mer folk.
Herrarna ﬁck fullt sjå att ”prata för varan”.
Ombord i Tre Kronor genomfördes ﬂera seminarier som lockade många åhörare, så många
att alla inte ﬁck plats varför man satte ut bänkar
och stolar samt en högtalare på kajen. Det gäller att nå det onådda folket!

Under de första tre dagarna strömmade inbjudna seminariedeltagare till briggen Tre Kronor där Hållbara Havs
föredragshållare tog upp olika miljöämnen.

En intressant iakttagelse: många frågade varför
Lions fanns på kajen. ”Ni har ju bara loppisar
och insamlingar” var en vanlig kommentar. Man
kan fråga sig om vi är SÅ dåliga på att nå ut
med våra budskap. Hur skall vi ändra på det?
En bra början på en fortsatt satsning på INFORMATION om vad Lions gör mer än kränga loppisprylar.
Dagens arbete sköttes av herrar Kurre H (i gul jacka) och
Rolf S (t v i blå keps) från LC Visby med, liksom igår,
Mona och Christer som uppbackning.

1 juli
Nu kom sommaren! Varmt som …, vindstilla, blankt hav, solen vräker sin hetta över oss. Idag är
det Lisbeth Kahlström och Bertil Lundin från Klinte som delar ut broschyrer och pratar med folk.
De har varit förstärkta av vDG Per Krantz från Linköping.

Bertil Lundin, LP i Klinte, vDG per Krantz, LC Linköping/Valla och Lisbeth Kahlström ﬁck det ganska hett om öronen
(i värmen alltså).

Antalet besökare idag var markant lägre än igår. Värmen? Troligt! Vem vill trava runt på asfalten
när man kan ligga på en strand någonstans! Efter kl 15 fanns det inte så många tappra kvar som
trotsade hettan. Det gjorde inte vi Lions heller så kl 1530 blåste jag av dagens övning. Vi packade
ihop och drog var och en till sin oas.
Mona syntes inte till under dagen. Radio Gotland lade beslag på henne för sitt förmiddagsprogram där hon var dagens gäst. Intervjun var mycket bra med tanke på att radions folk var unga
och ganska oerfarna! Jag lyssnade på programmet via Radio Gotlands hemsida. Sök reda på
ﬁlen på sr.se/Gotland och lyssna! Det var en ytterst intressant intervju!

Folk ÄR intresserade i allmänhet. De tycker att vi har hittat ett viktigt ämne för framtidens vattenförsörjning. Alltså gör vi ett bra jobb på kajen!
2 juli
Nisse S och Kurre P var dagens utdelare och ”pratare”. I EN timme! Kl 14 blåste vi av hela aktiviteten både för dagen, fredagen och lördagen. Varför? Enkelt! Publiken tog slut. Det var nästan
som en vanlig turistlördag. En del utställare började plocka ner sina tält och andra anordningar.
Det var en lite märklig upplevelse.
Hållbara Hav ändrade sitt program idag. Deras mycket trevliga utställning ”Etta med kök”
stängs ikväll och hela containern går till fastlandet i morgon med Destination Gotland. Briggen Tre
Kronor gör ett par charterseglingar utanför Visby fredag och lördag!
Sammanfattning
Den planering av aktiviteten som Mona och Christer gjorde fungerade. Arbetsschemat fungerade
också de fyra dagar vi höll på.
Det är omöjligt att ge några statistiska uppgifter men ”mellan tummen och pekﬁngret” uppskattar vi att vi pratat vatten med drygt 800 människor och delat ut omkring 1000 broschyrer.
En liten men viktig lärdom ﬁnns för eventuella framtida liknande övningar: vi får inte vara
rädda/blyga för att tilltala folk. Det är ganska lätt att få igång ett litet samtal om det vi just då
jobbar med!

Rolf Segerlund pustar i värmen medan Lisbeth Kahlström berättar för en turistdam om Tre Kronor. Thomas Windahl,
LC Vällingby, som ingår i arbetsgruppen för BSL och Mona Neppenström, LC Trollbäcken/Aurora, i vimlet.
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