
verksamhets- 
berättelse 2022

Föreningen Strandstädarna bildades 2011, och hur vi 
än räknar så har vi varit verksamma i många år.  
2022 var dock officiellt vårt 11:e verksamhetsår. Vi är stolta över 
vår verksamhet och alla frivilliga som bidrar, så att arbetet med 
att ta upp skräp som flyter iland från vårt hav fortskrider.

Trots att vi är utomhus har det ju varit 
av största vikt att förhindra covidsmitta 
under de pandemiår som har passerat. 
Men 2022 kan vi så äntligen och återigen 
erbjuda hugade Strandstädare fler platser i 
båten.

Den årliga sjösättningen varierar som 
bekant med bl a väderleksförhållanden. 
I år blev det den 21 april. Direkt därpå 
följer träning och utbildning för alla våra 
”kaptener”. Båten som är vårt arbetsred-
skap måste fungera. Därför är det bra att få 
en gemensam genomgång för att ”smörja” 
huvudet, gå igenom förändringar och träna 
handhavandet av båten.

De två huvudorter vi utgår ifrån är Skär-
hamn, samt  3-4 dagar i början av varje 
månad Ellös. Detta fungerar väldigt bra. 
Det blir något kortare sträckor att köra 
med båten men vi ger framför allt fler 
möjlighet att vara verksamma på det lokala 
planet.

aktiviteter under året 
28 maj Havets Dag i Rönnäng 
Vi är på plats med vår båt och berätta vad 
vi gör och knyter samtidigt nya kontakter. 
En väldigt stor uppslutning från Rönnängs-
borna med ca 6 000 besökare! Hit kommer 
vi gärna tillbaks. 

13 juni - 1 juli sommararbete 
Sedan många år har vi med oss 5 ungdomar 
från Tjörns kommun som sommararbetar 
med oss under tre veckor. Särskilt roligt är 
det när de tar egna initiativ, ser skräp och 
ber att med hjälp av ”Hallonbåten” (en röd 
Pioner 8) ro över till en annan vik eller ö 
och städa.

6 - 13 augusti Västerhavsveckan  
En idé dyker upp. Kan vi hyra en större båt 
och använda den som logementsfartyg att 
turnera med under Västerhavsveckan, för 
att sätta mera fokus på behovet av strand-
städning/plast i havet och på våra stränder? 
Jo, så får det bli!

Tillsammans med Västra Götalandsregio- 
nen, Västkuststiftelsen och Kvarsita (topp-
segelskonare från Fiskebäckskil) turnerar
vi efter invigningen i Fjällbacka till Kungs-
hamn, Lysekil, Käringön, Skärhamn,  
Stenungsund och Marstrand.  

Vi inser vikten av att ligga vid en kaj med 
stor genomströmning av folk och Kvarsita 
drar glädjande nog otroligt många besökare.  
Ombord på Kvarsita finns också forskare 
som bland annat har med sig akvarier med 
invasiva arter i vårt hav. En annan forskare 
har med sig mikroskop där vi får se mareld 
i närbild. Fascinerande! 



Vi har med oss vår strandstädarbåt på släp 
och städar med en full båt (12 personer)  
3 timmar per dag.

Totalt 60 övernattningar av 20 strandstä-
dare och ett fantastiskt resultat borgar för 
en fortsättning under 2023! Planeringen är 
i full gång med att bestämma vilka hamnar 
som får besök under 2023.

26–28 augusti Orust sailboat show  
och Öppet varv
Här städade vi på vägen till varvet i Ellös. 
Att ha båten full med skräp ser helt klart 
annorlunda ut och väcker stort engage-
mang. Detta är en mycket uppskattad segel-
båtsmässa!

Vikar och öar vi besökt
Vi har städat 47 öar och vikar, vissa flera 
gånger under säsongen. Ca 80 personer  
städade stränder under Västerhavsveckan. 

Från Ellös
Gunnars håla, Hermanö, Rörholmen, 
inloppet till Kornöarna, Flatholmen, Gåsö, 
Slubbersholmen, Jonsborg, Grötö, Söskär, 
Smögholmarna, Björken, Tjocka, Puls-
holmen Äckerö, Usholmen, Mollön, Inre 
Gräsholmen, Såingarna, Klockholmarna, 
Porsholmen, Lillenäs, Arsund, Skuteviken, 
Namnlösen, Djupeviken.

Från Skärhamn
Södra och norra Bågareholmarna, Grims-
holmen, Hjärterön, Inre Vannholmen, 
Sunne holme, Sandholmen, Toftö, Yttre 
Vannholmen, Rockholmen, Härön, Altar-
holmen, Stegholmen, Yttre Näset, Kaurö, 
Koön, Stora Vrångholmen, viken norr om 
Stockevik, Halvorsholmen, Björholmen.

Västerhavsveckan
Gluppö, Långö - söder om Fisketången,  
Flatholmen - Lysekil, Tornö, Hjärterö- 
rännan, Farholmarna, Engelsmannen och  
Södra Åstol. 

Tack
Som alltid är vi väldigt tacksamma för våra 
samarbetspartners som gör vår verksam-
het möjlig, utan er hade det inte gått. Och 
vi riktar såklart också vårt  ljus på alla de 
personer som aktivt arbetat med saneringen 
av kusten under 2022.

Varje år överraskas vi också av att,  
från oväntade håll, få bidrag av olika slag.

• På vårkanten får vi ett mail från Lapp-
hexorna, Sveriges äldsta kviltförening, 
som ska fira sitt 35-års jubileum med en 
utställning på Göteborgs Naturhistoris-
ka museum i september/oktober. Av de 
artiklar som tillverkas och säljs där ska vi, 
Strandstädarna, få dela på försäljnings- 
inkomsten med Fågelcentralen! 

• Ett par boende i Stockholm hör av sig till 
oss och berättar att de kommer att gifta 
sig på Tjörn senare under året. De har 
som bröllopspresent önskat sig bidrag till 
Strandstädarna!   

• Plötsligt dyker det också upp ett flertal 
Swisch-inbetalningar gällande en 50-års-
dag. Efter en del efterforskningar hittar vi 
också personen som fyllt år och kan tacka 
honom och hans vänner för bidraget. 

Wow kan vi bara säga för dessa bidrag som 
ju värmer en hel del extra. Ett stort och 
varmt TACK!

Ett särskilt tack riktar vi också till det goda 
samarbete vi har med Västkuststiftelsen och 
med Ren och Attraktiv kust, en samman-
slutning av elva kommuner i Bohuslän kring 
frågan om marint avfall.
Tack för den här säsongen!

Din hjälp gör skillnad!
Styrelsen i Strandstädarna



städresultat 2022

• Fiskbackar 23
• Mindre backar 12
• Hinkar 8
• Dunkar 29
• Välen, vakar, kulor 26
•  Lövkorgar 3
• Stora tunnor 2
• Bildäck på fälg 2
• Plaströr 20 m

• Rep 210 m
• Tross 11 m
• Fendrar 4  

(en väldigt stor),
• Gummilist 1 

(10 x 0,1 x 0,05 m) 
• Kylskåp 1
• Madrasser  2
• Glas 20 kg

• Målarburk 1 
(5 kg med färg)

• Järn 10 kg
• Vägavspärrning plast 1
• Containernät 1
• Lysrör 1
• Hummertinor 2

KORTA STÄDFAKTA

• 113 strandstädare
• 2 200 jobbade mantimmar
• 51 dagars städning
• 301 fulla säckar samt 

många stora  
skräpartiklar

Utöver nedan har vi även tagit hand om 301 fulla säckar med skräp:



tack till samarbetspartners  
& privata donatorer
• Apex Industrial Services

• Beijer Bygg, Stenungsund

• Form.it

• Förrådet

• Grundfos

• Hallberg-Rassy

• Hjertmans båttillbehör,  

Stenungsund

• ICA Kvantum, Stenungsund

• Inwrap

• Liros Skandinavia AB

• Marinfloc a clean ocean

• Marinfloc sales & production

• Marstrands Båtförening

• Mossholmen Marina

• NOA

• Northtracker

• Orust Sparbank

• Pantaenius

• PropellerTeknik och Metall-

Design i Göteborg AB

• Skaftö Vandrarhem

• Skärhamns Båtcentrum

• Stena Oil

• Sweboat

• Thordénstiftelsen

• Tjörns kommun

• Tjörns Sparbank

• Topline

• Västkuststiftelsen

• Västra Götalandsregionen

• privata donatorer

Och ett varmt TACK till
våra 113 strandstädare som under 2022 tillsammans  

har bidragit med 51 städdagar och 2 200 mantimmar   

och därmed gjort Bohusläns stränder renare  

och vackrare! 

vill du veta mer om oss?

www.strandstadarna.se


