
bankgiro  

867-9706
Bohusläns skärgård är rankad som en 
av de vackraste kustmiljöerna i världen. 
Men de 8 000 kubikmeter skräp som 
vindar och strömmar kastar upp på 
stränderna varje år riskerar att förstöra 
dem. Skräpet skadar inte bara vårt djurliv, det förfular 
också vår skärgård. Men som tur är förbättras detta när 
vi tillsammans städar våra stränder!

Strandstädarna bildades 2011 som en ideell förening och bygger helt på 
engagerade människor, bidrag, donationer och medlemsavgifter. Det finns 
flera olika sätt att hjälpa till. Ett enkelt sätt är att bli medlem för innevarande 
kalenderår, genom att sätta in 200 kr  på vårt bankgiro. Uppge att du vill bli 
medlem i textrutan.
Ett annat sätt är att städa med oss. Alla är välkomna att städa våra stränder – 
såväl privatpersoner, företag, idrottsföreningar som skolklasser. Vi ordnar också 
skräddarsydda företagsevent med strandstädning!
Vill du donera en större summa ringer du eller mejlar oss. 

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

Tack för din hjälp!

SÅ HÄR REN 

SKA KUSTEN  

VARA!

 220000 M3
SÅ MYCKET SKRÄP dumpas varje år  i Nordsjön. 

VÅR vackraste  
kust hotas.  
Din hjälp gör  
skillnad.

Föreningen  
Strandstädarna

info@strandstadarna.se
www.strandstadarna.se
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Orust

Tjörn

Smögen
Kungshamn

Marstrand

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

9 av 10
…sjöfåglar har plast  

i magen vilket leder  

till svält och död.

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

Strömstad

Grebbestad

Fjällbacka

Munkedal

Kungälv

Uddevalla

Hamburgsund

Hunnebostrand

Lysekil

 1 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.

160
säckar

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

80%
…AV SKRÄPET ÄR PLAST. 

RESTEN ÄR METALL,  

GLAS, TRÄ, GUMMI OCH 

fiskeNÄT AV NYLON.


