verksamhetsberättelse 2018
Vårt sjunde verksamhetsår inleddes på Norra Stockevik den 16 april och
fortsatte sedan i skärgården utanför framförallt Tjörn, Orust och Kungälv. Glädjande nog har mängderna med ”nytt” skräp i år minskat jämfört
med när vi började vår operativa verksamhet. Vi har njutit av en helt
underbar sommar, men har också drabbats av mycket hårda vindar och
ihållande regn både under våren och hösten.

kort & gott

Vi jobbar aktivt med att gräva på djupet
och inte enbart med att ta det som med
blotta ögat förfular skärgården. Det är
annars lätt att bara t ex ta fiskelådor som är
stora och enkla att ta med. Att plocka tops
en hel dag tar mycket tid och ger ganska
lite volym men är mycket viktigt!
Städning har utförts i framförallt Tjörns,
Orusts och Kungälvs kommuner, men
även i Lysekil och Stenungsund vid ett par
tillfällen. Även i år har vi haft förmånen att
ha feriearbetande ungdomar från Tjörns
kommun med oss under våra städturer.

Event & föredrag

Förutom vår egen verksamhet har vi under
året varit med på flera event och hållit en
hel del föredrag.
• Det började redan i januari med att
Billströmska folkhögskolan (NA-klassen)
ville ha en information om hur det står
till med Bohuskusten. Intresset var stort.
Efter detta möte gjorde klasen en mycket

uppskattad utställning om plast. Alla
16, elever och lärare, följde med oss och
städade på Hermanö sin sista skoldag
innan sommaren. De var glada att få göra
skillnad och vill följa med nästa år också.
• En av våra sponsorer, kommunfullmäktige på Tjörn, ville också ha en rapport
om läget i skärgården. Vi höll ett bejublat
föredrag för hela kommunfullmäktige.
Föredraget spelades in och man kan se
det på Tjörns hemsida (fullmäktiges
sammanträden).
• Lions i Stenungsund fick besök av oss och
de var mycket imponerade. Och apropå
dem - på nationaldagen tog vi tacksamt
emot deras kulturpris!
• Vi besökte också Lions i Munkedal, som
skulle återkomma till oss för en gemensam insats i Gullmarsfjorden.
• Vid vårt deltagande på Nordiska kusträddardagen transporterade vi ca 45
städare till Toftö.

• Under Havets dag i Stansvik visade vi
upp oss för många intresserade.
• Västerhavsveckan blev en mycket blåsig
historia. Vi hade lovat att delta i Stenungsund, Marstrand och Womens Match i
Lysekil. Det blev inte riktigt så, tyvärr fick
vi ställa in Marstrand pga dåligt väder.
I Stenungsund samarbetade vi med
Molekylverkstaden och städade Stora
Askerön. Detta resulterade i, förutom
städningen i sig, i en fin artikel med bild
i ST-tidningen.
Till sist deltog vi i Lysekil där Preem
var sponsorer. Här gjorde vi reklam för
Strandstädarna på land samt städade på
Flatholmen. Tre tänkta turer fick bli en,
då det regnade kraftigt även här.
• Slutligen deltog vi på Öppet varv i Ellös,
dit vi kom efter en städdag med båten fullastad av skräp. Det var mycket folk där
och alla var mycket imponerade av vårt
arbete.
• Vi har också ett gott samarbete med
Västkuststiftelsen och med Ren och
Attraktiv kust, en sammanslutning av
elva kommuner i Bohuslän kring frågan
om marint avfall.

här har vi städat

Öar och ögrupper som vi städat 2018:
Tjörns kommun
Kaurö, Skaboholmen, Härön, Grönskären, Rockholmen, Stigbergsholmen,
Norra Bågaren, Södra Bågaren, Sunna Holme, Toftö, Hjärterösund, Bö kile, Grimsholmen, Vannholmarna, Slubbersholmen,
Söskär, Bockholmen, Hunden, Västernäs.

Orust kommun
Hermanö, Råön, Tågskären, Rörholmen,
Saltö, Sälsön, Mollön, Björken, Smögholmarna, Äckerö.
Kungälvs kommun
Södra Åstol, Katten, Kråkorna, Engelsmannen, Medholmarna.
Stenungsunds kommun
Stora Askerön
Lysekils Kommun
Flatholmen, Grötö.
Tyvärr blir det inte heller alltid som
planerat. Vi har t ex bokat flera städtillfällen
med Västra Götalandsregionen som alla har
fått ställas in pga kuling–vindar.

Tack!

Vi riktar ett mycket stort tack till våra
sponsorer och samarbetspartners. Ni gör
det möjligt för oss att fortsätta att städa på
Bohuskusten!
Men ett särskilt tack ger vi alla våra 81
strandstädare som aktivt, och under delvis
tuffa förhållanden, har städat våra stränder
i sommar. 2 718 mantimmar och 55 dagar
har de kämpat för att göra Bohusläns
stränder renare och vackrare! Som avslutning på säsongen avnjöt alla våra ideella
krafter en god lunch tillsammans, den 24
november i Stenungsund!

Er hjälp gör skillnad!

Styrelsen i Strandstädarna
www.strandstadarna.se

städresultat 2018
• Säckar 865

• Flaggbojar 10

• Plastsjok 49 m2

• Fiskbackar 86

• Hinkar 41

• Lövkorgar 25

• Dunkar 136

• Glas 404 l

• Tunnor, 300 liters, 12

• Tross 215 m

• Plaströr 135 m

• Dessutom...

Plastslang 20 m, bojar övriga 15, bigbag 2, spillolja 47 l, garnrester 7 m3,
plåtskivor 11,5 m2, frigolit 1,5 m3, plastränna 10 m, stolar 4, hjälmar 4, gummilist 15 m, ryssjor 4, fendrar 4, elvattenvärmare, plastmatta 10 m2, TV-apparater
2, gummirör 12 m, golfklubba, transportband 100 kg, kanot, kylskåp, fartygsfendrar 2, dildo, dubbelsäng, roder, brandsläckare, oljecistern 3 m3, bildäck 3,
surfbräda 0,5, skumgummi 70 kg, cykelhjul 1, lastbilsdäck, navkapsel, NATOryggsäck, fiskespö 2, gasolkylskåp, bilsäte, järnrör 2 m, frälsarkrans, gräsklipparuppsamlare, sjömätningsklot 20 kg, kofångare, fisksump i plast, paddel,
golvskrapa, lock soptunna, stora lysrör 3, stort tungt sjömärke, vägkon, spade.

lite mera städfakta
• 81 aktiva strandstädare
• 2718 jobbade mantimmar
• 55 dagars städning

tack alla sponsorer
& samarbetspartners
• Aqua Line Pipe Systems
• Beijer Byggmaterial AB
Stenungsund

• lions club:
ORUST, Stenungsund & Tjörn
• Kungälvs kommun

• Borealis Group

• Mossholmens Marina

• Form.it

• Orust Sparbank

• Grundfos

• Preem

• Hjertmans

• Stena Oil

• Hallberg-Rassy

• Thordénstiftelsen

• ICA Kvantum

• Tjörns kommun

Stenungsund
• Inlands Bryggeriaktiebolag
• Intryck OTV

• Tjörns Sparbank
• Västkuststiftelsen
• västra götalandsregionen
• Öppet Varv, Orust

men ett särskilt TACK
ger vi alla våra 81 strandstädare som aktivt, och
under delvis tuffa förhållandeN, HAR STÄDat våra
stränder i sommar. 2 718 mantimmar och 55 dagar
har de kämpat för att göra Bohusläns
stränder renare och vackrare!
vill du veta mer om oss?
www.strandstadarna.se

