
 220000 M3

SÅ MYCKET SKRÄP 

dumpas varje år  

i Nordsjön. 

VÅR vackraste  
kust hotas.  
Din hjälp gör  
skillnad.

Västkusten  
räddas av  
frivilliga.
Strandstädarna bildades 2011 på initiativ av de två 
västkustborna Stefan van der Heiden och Anett Persson 
som upprörts av allt ilandflutet skräp. Föreningen 
arbetar för att på sikt ha ett antal stationer längs 
med Bohuskusten med hängivna platsansvariga som 
samordnar de lokala städaktiviteterna. 

Mycket av skräpet som plockas upp kan återvinnas. 
Metall, glas och plast blir nya produkter utan att man 
behöver gå den energikrävande omvägen att utvinna 
råmaterialet ur marken igen.

Målet är att i samverkan med allmänheten, 
näringslivet och kustkommunerna få en skräpfri kust. 
Och hålla på så länge som krävs för att få kusten helt ren.

besök oss på  
strandstadarna.se

initiativtagarna

Stefan van der Heiden 

och Anett Persson
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Plasten din 
mormor glömde, 
ligger kvar och 
skräpar än idag.

 2 M3

…skräp SKÖLJER UPP PÅ 

BOHUSLÄNS STRÄNDER 

varje timma året runt. 

300 miljoner
…ton plast tillverkas i världen varje år och en stor del av detta hamnar till slut som skräp i våra hav.

9 av 10
…sjöfåglar har plast  

i magen vilket leder  

till svält och död.

160
säckar

…200 dagar om året måste fyllas varje  dag för att hålla JÄM-NA STEG MED DET SOM FLYTER I LAND.

80%
…AV SKRÄPET ÄR PLAST. 

RESTEN ÄR METALL,  

GLAS, TRÄ, GUMMI OCH 

fiskeNÄT AV NYLON.

800 år
Så lång tid tar det  
för en pET-flaska  
att brytas ned till  
mikroskopiska  
plastpartiklar.



bankgiro  

867-9706

Föreningen  
Strandstädarna

Telefon 0733-660913
eller 0706-475142

info@strandstadarna.se
Bankgiro 867–9706

strandstadarna.se

Design: grow.eu
Papper: Munken Polar Rough  
150 g/m² från Arctic Paper  
i Munkedal.

SÅ HJÄLPER 
DU TILL:
Strandstädarna bygger helt på engagerade människor, 
bidrag, donationer och stödmedlemsavgifter. Det finns 
flera olika sätt att hjälpa oss. Ett enkelt sätt är att bli  
stödmedlem genom att föra över 200 kr till vårt bank-
giro. Vill du donera en större summa får du gärna mejla 
oss på info@strandstadarna.se eller ringa. Alla är väl-
komna att städa våra stränder – privatpersoner, företag, 
idrottsföreningar och skolklasser. Vi kan dessutom ordna 
skräddarsydda företagsevent. 

Tack för din hjälp.

SÅ HÄR REN 

SKA KUS-

TEN  

VARA!

Strandskräpet  
förfular 
skärgården och 
dödar djurlivet.

Besök strandstadarna.se

Bohusläns skärgård är rankad som en av de vackraste 
kustmiljöerna i världen. Men de åttatusen kubikmeter 
marint skräp som vindar och strömmar kastar upp på 
stränderna varje år riskerar att förstöra dem. Skräpet 
skadar djur som trasslar in sig i det eller misstar det för 
mat. Plasten vittrar med tiden ner till mikroskopiska 
partiklar och hamnar tillsammans med tungmetaller 
och andra farliga kemikalier i plankton, musslor, fiskar 
och till sist på vår egen tallrik. Eftersom det tar extremt 
lång tid för plast att falla samman, gör den dessutom 
skada länge. 

Skräpet skadar inte bara vårt djurliv, det förfular 
också vår skärgård. Men som tur är kommer detta att 
förbättras när vi tillsammans städar upp i Bohusläns 
skärgård. Din hjälp gör skillnad. 


