STRANDSTÄDNING
VERKSAMHETEN SÄSONGEN 2015

2015 – en säsong med periodvis dåligt väder
Med föregående säsong som jämförelse har 2015
präglats av betydligt sämre väder med långa perioder av
hårda vindar och även kraftigt regnande. Detta påverkar
strandstädning på så sätt att det blir betydligt farligare
att vistas i och utföra städning i denna utsatta miljö. Det
råder uppenbara risker i att klättra på hala berg och att
få ombord respektive iland människor och skräp på ett
tryggt sätt när det går hög sjö. Vi har trots dessa om
ständigheter bedrivit verksamhet från april månad och
en bit in i september.

Vi har även kunnat glädja oss åt att problemet med ma
rint avfall blir allt mer uppmärksammat i media och där
med också hos olika tänkbara sponsorer och allmänhet.
Vi har kunnat hälsa välkomna Stena Metall AB, Lions
Stenungsund, Lions Tjörn och TVL PIPEING svets på Orust
som nya sponsorer till oss. Stena Metall har t.ex. låtit
viss del av intäkterna i samband med Stena Match Cup i
Marstrand gå till vår verksamhet. Vi har även publicerat
filmer och bildspel på YouTube bl.a. för att ytterligare
sätta fingret på problemet med det marina avfallet.

Totalt har 50 personer deltagit i verksamheten ute på
öarna. Sammanlagt har detta resulterat i cirka 2400
arbetade mantimmar. Tjörns kommun har välvilligt låtit
tio feriearbetande ungdomar arbeta med oss under tre
veckors tid. Det har dessutom varit mycket trevligt att
ha haft med Emma och Mikael, från miljöförvaltningen
Tjörns kommun, ut i vår verksamhet i skärgården.

Arbetet med städning i Bohusläns kustmiljö är som tidi
gare beskrivits mycket tidskrävande. Detta på grund av
otillgängligheten, att allt måste handplockas, bäras lång
väg, hinder i naturen osv. De öar och stränder som har
städats har dock lämnats i ett mycket rent och tilltalande
skick. På ett antal platser har det å andra sidan funnits
ilandflutet skräp som inte har kunnat tas om hand. Detta
har berott på att det har varit för skrymmande eller tungt
för att kunna hanteras med enbart mankraft. Till exempel
har vi fått kvarlämna dörrar och dörrkarmar i stål från kyl
container, glasfibertaket till en fiskebåt (ca 6 m2) samt ett
fåtal ytterligare saker.

Våra insatser inom framförallt Tjörns kommun har
resulterat i att Tjörns skärgård i nuläget troligtvis är den
renaste skärgården i Bohuslän, även om en hel del åter
står även här. Med rätt insatser och inställning från övriga
bohuslänska kommuner skulle detta på sikt också kunna
bli en verklighet även gällande hela kuststräckan.

Öar som föreningen städat 2015
TJÖRNS KOMMUN Kaurö, Skaboholmen, Härön, Norra
och Södra Bågareholmen, Sunna Holme, Toftö, Toftenäs,
Sandholmen, Hjärterö, Hjärterösund, Grimsholmen, Yttre
och Inre Vannholmarna, Stockeviksområdet, Stigbergs
holmen, Söskär, Rockholmen, Grönskären, Dyrön och
Tjörnekalv.
KUNGÄLVS KOMMUN Södra Åstol
ORUST KOMMUN Fågelskär, Mollön
LYSEKILS KOMMUN Storön, Porsholmen

Resultat av insamlat skräp 2015
573 (125 l) säckar med småskräp
57 fisklådor ca 100 x 50 x 20 cm
198 dunkar (25 l)
22 mindre dunkar (10 l)
29 plasthinkar

1 plastfat (300 l)
350 kg större trålrester
155 m grov fartygstross
14 lövkorgar
7 mjärnrör
35 m plaströr (typ avloppsrör)
8 flaggbojar
140 l olja i dunk
230 l glaskross
Dessutom massor av annat skräp, bland annat:
8 m kätting, 1 ankare, drickabackar, soptunna, vägskylt,
6 stora bojar (ca 80 cm diameter), 19 m2 plast/frigolit
skivor, gasoltuber, lastbilsdäck, 1 kylskåp, 1 hjul på fälg,
1 cykelhjul, 40 m2 PVC presenning, 1 madrass, 1 stålkula
50 kg, 1 järnspett, 2 vägkoner, 1 rutschbana i plast,
3 större bryggfendrar, 1 plaststol, 1 trålbord.

Sammantaget har Strandstädarna i år
uppskattningsvis avlägsnat cirka 25 ton
marint skräp från Bohusläns stränder.

Våra sponsorer 2015

Strandstädarna

TJÖRNS KOMMUN
STENA METALL AB
TJÖRNS SPARBANK
PREEM AB
REINERTSEN AB
GROW AB
FL SHIPPING AB
LIONS STENUNGSUND
LIONS TJÖRN
BEIJER BYGG AB
MOSSHOLMENS MARINA AB
FORM-IT AB
BOREALIS AB
HJERTMANS AB STENUNGSUND
SÖDRA BOHUSLÄNS TURISM AB
TVL PIPEING

Kontaktpersoner
Stefan van der Heiden 070-647 51 42
Östen Nihlén 070-349 70 82
Christina Grimpe 070-378 02 08
Johanna Lyrstrand 070-787 53 19
Gerard Törneman 073-902 50 90

Vi tackar alla sponsorer för ett
gott samarbete och hoppas på
ert fortsatta stöd för vår verksamhet.
Styrelsen för Föreningen Strandstädarna
genom Stefan van der Heiden

Styrelse
Stefan van der Heiden, ordförande
Östen Nihlén, kassör
Christina Grimpe, sekreterare
Johanna Lyrstrand, ledamot
Gerard Törneman, ledamot
Magnus Nilsson, ledamot
Advisory Board
Katarina Abrahamsson, professor marinbiologi,
Göteborgs Universitet
Agneta Granberg, ordförande Svenskt Vatten
och kommunpolitiker i Göteborg
Christian Baarlid, före detta VD på Renova
Ulf Sandberg, ägare till mediaföretaget Grow AB
Knut Simonsson, före detta marknadsansvarig på SAAB

