
 
 

 
FÖRENINGEN STRANDSTÄDARNAS 
VERKSAMHET 2017 
 

 
Vårt sjätte verksamhetsår, 2017, har varit lika framgångsrikt som 
tidigare år, trots att det även i år periodvis har varit besvärligt 
väderläge med mycket hårda vindar och ihållande regn. 
 
Vi startade säsongen på Smörasken den 2 maj, och fortsatte sedan i 
skärgården utanför Tjörn.  
Den 21 maj gjorde vi tillsammans med Västsveriges Turistråd ett 
event i Lysekil för kommunledare från alla Bohuskommunerna. Vi 
inledde med frukost på Havsbadet i Lysekil och transporterade sedan 
de blivande strandstädarna till Flatholmen som även i år var rejält 
nedsmutsad. Denna dag blev mycket uppmärksammad i media, bland 
annat i Västnytt och Bohuslänningen. Ett event som fick 
kommunledarna att känna på marint miljöarbete. Detta var mycket 
uppskattat. Turistrådet stod för alla våra kostnader. 
Övrigt arbete har senare utförts i framförallt Tjörns, Orusts och Kungälvs 
kommuner.  
 
Vi har haft förmånen att även i år få tillgång till feriearbetande ungdomar 
från Tjörns kommun. I dessa tre kommuner kan vi även i år glädjande 
notera att mängderna med skräp påtagligt har minskat sedan vi börjat 
med vår operativa verksamhet. 
 
Vi jobbar aktivt med att gräva på djupet och inte enbart ta sådant som 
med blotta ögat ser ut att förfula. 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. 
 
Årets stora händelse ägde rum på Västerhavsveckan. Onsdagen den 9 
augusti lastade vi ombord ett TV-team från SVT i Skärhamn och for ut till 
Mollön, där vi tillsammans med forskare från Tjärnö och programledare 
från ”Djursjukhuset” blev filmade under en hel dag. Programmet kommer 
att visas till våren. 
 
Vi har ett gott samarbete med Västkuststiftelsen och med Ren och 
Attraktiv kust, en sammanslutning av elva kommuner i Bohuslän kring 
frågan om marint avfall. 
 



 
 

Tack vare våra sponsorer och erhållna priser kunde vi byta ut lufttuberna 
på vår städbåt i våras. Ö-varvet på Öckerö utförde arbetet som var 
mycket omfattande och resulterade i en nästan ny städbåt. Istället för en 
militär grå båt är den nu anpassad till våra färger, dvs orange lufttuber 
och ett blått skrov.  
 
Vi har också investerat i en Pioner jolle, som är liten men naggande god. 
Jollen har hjälpt oss att komma in på grunt vatten för att lasta skräp som 
sedan har rotts ut till ”piratbåten”. I år har vi därför sluppit dyrbara 
propellerreparationer vilket är nog så skönt. 
 
Sammantaget känner vi oss mycket stärkta av det stora stöd och 
uppmärksamhet vi har fått från våra sponsorer och 
samarbetspartners. Särskilt vill vi uppmärksamma alla de sextiosju 
(67) personer som aktivt och under tuffa förhållanden arbetat med 
saneringen av stränderna i sommar. 
 
2604 är det antal mantimmar som föreningens medlemmar lagt i år för 
att Bohusläns stränder skall bli renare och vackrare. 
 
De öar och ögrupper som städats i år är, med början från norr. 
 
Lysekils Kommun 
Flatholmen. 
 
Orust kommun 
Vallerö, Bråtö, Saltö, Vrångholmen, Pulsholmen, Sälsön, Mollön, 
Björken, Smögholmarna. Djupviken, Äckerö, Lyr, Tistholmen, Fiskeviken. 
 
Tjörns kommun 
Kaurö, Skaboholmen, Härön, Grönskären, Rockholmen, 
Stigbergsholmen, Norra Bågaren, Södra Bågaren, Sunna Holme, 
Toftö, Hjärterösund, Bö kile, Grimsholmen, Vannholmarna, 
Smörasken, Slubbersholmen, Söskär 
 
Kungälvs kommun 
Södra Åstol, Katten, Älgön, Lammholmen, Kråkorna, Engelsmannen, 
Medholmarna. 
 
Stenungsunds kommun 
Stora Askerön 
 
 
 



 
 

STÄDRESULTAT 2017 
 
Antal personer som städat:  67 
Antal städdagar:  55 
Antal mantimmar:  2604 
 
Säckar 1047 
Fisklådor 234 
Dunkar (25 l) 361 
Grov tross 476 m 
Garnrester 40 m3 

Glaskross 338 liter 
Hinkar 67 
Tunnor (300 l) 9 
Flaggbojar 17 
Lövkorgar 30 
Spillolja 42 liter 
Plaströr 35 m 
Plastsjok 173 m2 

Bojar 19 
Big bags 5 
Bordläggning 10 m 
 
Dessutom: 
1 cipaxtank á 1 m3, fallskärmsljus, 4 bilhjul, 1 hummertina, 1 resväska, 1 
bilbatteri, 20 m2 frigolit, 1 kemtoa, 1 övningsdocka SSRS, 9 flytelement 
till brygga, 100 m spöknät, 1 sopcontainer,  
4 plaststolar, 1 bildskärm, 4 bilskärmar, 1 m3 järnskrot,  
17 m järnrör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

VI RIKTAR ETT MYCKET STORT TACK TILL VÅRA 
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS! 
 
 
 

�  AUTOSMART 
�  BEIJER BYGGMATERIAL, STENUNGSUND 
�  EPIFANES 
�  FORM.IT 
�  GARMIN 
�  GROW 
�  GRUNDFOS 
�  HEMPEL 
�  HJERTMANS, STENUNGSUND 
�  ICOM/SWEDISH RADIO SUPPLY 
�  INTRYCK OTV 
�  KUNGÄLVS KOMMUN 
�  LÄNSFÖRSÄKRINGAR I  GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄN 
�  MOSSHOLMENS MARINA 
�  POLYROPES 
�  PREEM 
�  REN OCH ATTRAKTIV KUST 
�  TJÖRNS KOMMUN 
�  TJÖRNS SPARBANK 
�  TOP LINE PROFIL 
�  TURISTRÅDET I  VÄSTSVERIGE 
�  VÄSTKUSTSTIFTELSEN 

 
 


