verksamhetsberättelse 2021
Detta vårt tionde verksamhetsår fortsätter covid-19 att härja i världen.
Våren blir sig annars ganska lik det tidigare året, med restriktioner och
försiktighet, och båten sjösätts först den 12 maj.

Kort & gott
Tack och lov ser vi fortfarande en skillnad i
mängden plast sedan vi började städa våra
öar och vikar. Men trots en mindre mängd
kan vi ändå konstatera att vi nog tyvärr
inte blir arbetslösa än på väldigt många år.
Förutom allt nytillkommet skräp som
flyter iland och som vi ser med blotta ögat,
fortsätter vi att arbeta aktivt med att gräva
på djupet. Att plocka bioavskiljare från
reningsverken en hel dag tar mycket tid
och ger ganska lite volym, men är oerhört
viktigt.

aktiviteter under året
• Först ut i år är en större grupp barn som
i maj, tillsammans med konstnären Karl
Chilcott, följer med oss ut på en strandstädardag. Dagens aktivitet har de fått
som pris i ett miljöprojekt. Efter slutförd
städning och lunch avslutar vi därför
dagen med att alla barnen får diplom.
Grattis säger vi!
• I juni lättar restriktionerna något och
vår längtan att få komma ut på havet och
öarna är stor! Vi bestämmer oss för att
återuppta städningen med ett begränsat
antal personer i båten: en båtförare plus
ytterligare 8 personer från vårt järngäng.
(I normala fall är vi upp till 14 personer).

• Liksom många tidigare år agerar vi även
i år som arbetsledare för ett antal ungdomar från Tjörns kommun, som som-
mararbetar ihop med oss under tre
veckor. Oj vilket härligt gäng vi mötte!
• I juli är vi ombedda att vara med på
Tångräkans dag på Gullholmen. Dagen
till ära följer dessutom verksamhetsledarna från Västkuststiftelsen med oss.
Barnen bjuds på glass vid återkomsten
till Gullhomen. Glass är alltid gott!
• Liksom tidigare år är vi engagerade i
Västerhavsveckan, i år med invigning på
Grundsund den 7 augusti. Eftersom vi
har med oss båten till Grundsund blir det
många givande samtal på kajen. Även i
år är detta är en uppskattad dag. Veckan
fortsätter med städning i Stenungsund
och Skärhamn. En otroligt bra prestation
att Västerhavsveckan genomförs med så
många olika aktörer och aktiviteter.
• Hallberg Rassy genomför i augusti
”Öppet varv” på Ellös på Orust. I ett tidigt
skede blir vi ombedda att närvara med
vår båt. I vår monter intill båten deltar
Västkuststiftelsen och ett par ungdomar
som representerar Rewyld. De tar tillvara
på återvunnen plast från havet och har
som mål att låta tillverka nya produkter
från pellets.

• Grattis Strandstädarna! Den 4-5 september är det äntligen dags för ett försenat
10-årsjubiléeum. Atene från Skärhamn
får agera ”festlokal”. Alla som har städat
idéellt under 2020 och 2021 är inbjudna. Totalt är vi ca 70 personer, fördelade
på två dagar, som tillsammans njuter av
härliga dagar med segling, mat, dryck och
tal. Priser, i form av klockor, delas ut till
dem som deltagit flest gånger i våra städningar under 2020. När vi seglar genom
Marstrand för fulla segel får vi applåder
och det fotograferas flitigt från kajen!

Orust

• I september intervjuar Martin
Fredriksson, blivande journalist från
Ljungskile Folkhögskola, oss för hans
radioprogram om strandstädning. Vi
möter honom vid stationen i Stenungsund för ett utomhusmöte med fotografering. Det blir en blöt tillställning på
grund av ihållande regn!
Läs gärna intervjun här:
https://www.ljungskilenyheter.se/skrapiga-strander-ett-vaxande-problem-i-bohuslan/

Kungälv

• I oktober lade vi upp båten på land för
den så kallade vintervilan. Då tar ”båtgruppen” som alltid ett krafttag med
reparationer, förbättringar och ombyggnationer. Allt för att våra arbetsredskap
ska fungera ännu bättre nästa säsong.

Ett särskilt tack riktar vi till det goda samarbete vi har med Västkuststiftelsen och med
Ren och Attraktiv kust, en sammanslutning
av elva kommuner i Bohuslän kring frågan
om marint avfall.

STÄDADE ÖAR OCH VIKAR

Din hjälp gör skillnad!

Tjörn

Styrelsen i Strandstädarna

Altarholmen, Bredholmen, Bågareholmen,
Grimsholmen, Gundersviken, Halvorsholmen, Hjärteröarna, Hjärterön, Härön,
Härön sydväst, Rockholmen, Skaboholmen,
Smörasken, Stigbergsholmen, Sunna
holme, Sälsö, Toftö, Vannholmarna inre,
Vannholmarna yttre, Yttre Näset.

Söskär, Fiskeviken, Björken, Bråtö,
Gunnars håla, Hermanö, Jonsborg syd,
Käringön, Löslästholmen, Mollön, Rörholmen, Slipstenen, Tåkeskär.
Lysekil
Ramsvik söder, Brandskären, Flatholmen,
Grundsund, Grötö väst, Gåsö, Kornö, Körholmen, Lilla Kornö, Porsholmen, Saltö,
Stenarna, Stora Testholmen, Tån, Usholmen
södra, Vasholmarna.

Södra Åstol.

Tack!
Vi är väldigt tacksamma för våra samarbetspartners som gör vår verksamhet möjlig,
utan er hade det inte gått. Och naturligtvis
riktar vi också vår uppmärksamhet till alla
de 96 personer som aktivt och under delvis
tuffa förhållanden arbetat med saneringen
av kusten i sommar.

Tack för den här säsongen!

städresultat 2021
• Småskräp, säckar 271 • Plasttunnor 3

• Tross 180 m

• Fiskbackar 33

• Lövkorgar 2

• Fendrar 7

• Dunkar 71

• Plastskivor 3,5 m2

• Bryggfender 1

• Plastbackar 11

• Glaskross 165 kg

• Kylskåp 2

• Plasthinkar 5

• Plaströr, slang 25 m

• Kylskåpsdörrar 2

Utöver ovan har vi även tagit hand om:
järnskrot 50 kg, välen 13, vakar 18, bojar 5, vattenkanna 1, stora plastbaljor 2,
kabeltrumma diameter 0,5 m, bigpack 2, stort bomflöte 1, metallstång 2 m,
plåtdunk 1, plåtburkar 4, elkabel 6 m, dyna 0,03 m3, frigolit 7 m2, gummimatta 0,5 m2,
toalettsits 1, snowboard 1, lysrör 2, metspön 3, bildäck 1, cykelhjul 1, varningskon 1,
rökbloss 1, burkar med hård skumplast 2, burkar med färg 6 kg, burk med tjära 2 kg,
gula dunkar med innehåll 4, tofflor 3.

ALLT Utfört tack vare
• 96 strandstädare
• 1773 jobbade mantimmar
• 43 dagars städning

tack till våra samarbets–
partners & privata donatorer
• apex industrial services

• Marinfloc sales & production

• BALTIC SAFETY PRODUCTS AB

• Mossholmens Marina

• Beijer Byggmaterial AB,

• noa

Stenungsund

• Orust Sparbank

• Borealis Group

• pantaenius

• epifanes

• propellerteknik & metalldesign

• Form.it

i göteborg Ab

• FÖRRÅDET

• SKAFTÖ VANDRARHEM

• Grundfos

• Stena Oil

• Hallberg Rassy / ÖPPET VARV

• SWEBOAT

• Hjertmans

• Tjörns kommun

• ICA Kvantum, Stenungsund

• Tjörns Sparbank

• lions club Tjörn

• Västkuststiftelsen

• liros skandinAVIA AB

• västra götalandsregionen

• Marinfloc aB

• privata donatorer

Och ett särskilt TACK till
våra strandstädare som ÄVEN I ÅR ARBETAT under OLIKA RESTRIKTIONER.
ÄNDÅ HAR VI ökat ANTALet STÄDARE, STÄDDAGAR OCH MANTIMMAR.
96 strandstädare har under 43 städdagar och
1773 mantimmar gjort Bohusläns stränder
renare och vackrare!

vill du veta mer om oss?
www.strandstadarna.se

