
verksamhets- 
berättelse 2019

Vårt nionde verksamhetsår, 2019, har varit framgångsrikt liksom 
tidigare år. Vi startade säsongen på Södra Åstol den 4 april, och 
fortsatte sedan i skärgården utanför Tjörn. 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
En glädjande nyhet är att det har skett en 
otrolig utveckling av antalet aktiva Strand-
städare under 2019. Vi har fördubblat 
antalet personer från 81 till 162! 

Strandstädarna 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 fiske lådor 
som är stora och enkla att ta med. Och 
att plocka tops en hel dag tar mycket tid 
och ger ganska lite volym men är mycket 
viktigt! 

Vi har städat i framförallt Tjörns, Orusts 
och Kungälvs kommuner, men också i 
Lysekil. 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.  

• Liksom 2018 började det redan i januari 
med att Billströmska folkhögskolan  
(NA-klassen) ville ha en information 
om hur det står till med Bohuskusten. 

Intresset var stort. Alla 14, elever och 
lärare, följde med oss den 8 maj och  
städade med oss på Sunna holme . De 
var glada att få göra skillnad och vill följa 
med oss ut och städa igen 2020. 

• I februari deltog vi på Båtmässan i Göte-
borg, där vi fick möjlighet att visa vad vi 
gör i Pantaenius monter.

• Tillsammans med Svenska kyrkan höll vi  
4 workshops på Åh stiftsgård den 6 april. 

• Vårt engagemang med Lions i Munkedal 
från 2018 fortsätter, gällande en gemen-
sam insats i Gullmarsfjorden. 

• Under Nordiska kusträddardagen trans-
porterade vi ca 45 städare till Toftö.

• Under Havets dag i Stansvik visade vi 
upp oss för många intresserade. 

• I samband med Västerhavsveckan, som 
startade med invigning i Kulturhus-
parken i Stenungsund, var vi med från 
början till slut i Womens Match i Lysekil.

• Vi deltog också på Öppet varv i Ellös, 
dit vi kom efter en städdag med båten 
fullastad av skräp. Vi pratade med många  
och alla var mycket imponerade av vårt 
arbete.



• Vi har också ett gott samarbete med  
Västkuststiftelsen och Ren och  
Attraktiv kust, en sammanslutning av 
elva kommuner i Bohuslän kring frågan 
om marint avfall.

• I år har vi också lyckats att få till ett städ-
event med Västra Götalandsregionen, 
som önskar fortsätta detta samarbete 
årligen. Under 2018 gjorde vi 3 försök 
som alla fick ställas in pga mycket hårda 
vindar.

• SVT var med oss ute en dag vilket resulte-
rade i inslag både i Västnytt och Rapport 
samt Tagesschau i Tyskland.

• Tidningarna Göteborgs Posten, Bohus- 
länningen samt Västnytt har alla varit 
med oss vilket resulterat i publicerade 
artiklar.

• Dokumentärfilmaren Erik Svensson 
har gjort en dokumentär om ”Den nya 
fisken - skräp i havet” som finns att se på 
Youtube. 

• Till sist kan vi konstatera att många före- 
tag hör av sig för att göra ett städevent 
ihop med Strandstädarna!

optimist för havet
Under säsongen har vi bidragit med flera 
stora säckar  med hårdplast till projektet   
Optimist för havet. Plasten blir till nya  
optimistjollar i ett projekt där man vill  
synliggöra och minska den marina ned-
skräpningen. Läs mer om projektet på 
optimistforhavet.se.

Årets städobjekt
De öar och ögrupper som som städats i år, 
från norr till söder är: 

Lysekils Kommun 
Flatholmen, Grötö och Gåsö.

Orust kommun 
Orust, Hermanö, Råön, Tågskären, Rör - 
 holmen, Saltö, Sälsön, Mollön, Björken, 
Smögholmarna, Äckerö, Lyrön och Bråtö. 

Tjörns kommun 
Tjörn, Kaurö, Skaboholmen, Härön, Grön-
skären, Rockholmen, Stigbergsholmen,  
N. Bågaren, S. Bågaren, Sunna Holme, 
Toftö, Hjärterösund, Bö kile, Grimsholmen, 
Vannholmarna, Slubbersholmen, Söskär, 
Bockholmen, Hunden, Tjörnekalv, Timmer-
viken, Halvarsholmen och Smörasken. 

Kungälvs kommun 
S. Åstol, Pulsholmen och Vaxholmen.

Stenungsunds kommun 
Stora Askerön.

Tack!
Vi riktar ett mycket stort tack till våra spon-
sorer, samarbetspartners och privata dona-
torer. Ni gör det möjligt för oss att fortsätta 
att städa på Bohuskusten! 

Men, alldeles särskilt vill vi uppmärksam-
ma alla de 162 personer som aktivt, och 
under delvis tuffa förhållanden, arbetat 
med saneringen av stränderna i sommar. 
2 808 mantimmar  har de kämpat för 
att  Bohusläns stränder ska bli renare och 
vackrare! Som avslutning på säsongen åt vi 
en god lunch tillsammans den 9 november i 
Stenungsund.

Allas er hjälp gör skillnad!

Styrelsen i Strandstädarna 
www.strandstadarna.se



städresultat 2019
• Säckar 732
• Fiskbackar 81
• Dunkar 143
• Flaggbojar 10
• Plasthinkar 37 

• Lövkorgar 8
• Plastsjok 20,5 m2

• Olja i dunk 105 l
• Glaskross 267 l
• Plaströr 44,5 m 

• Tross 
- grov, 193 m 
- mindre grov, 81 m

• Dessutom...

Bildäck 4, bilskärm 1, gul boj 3, röd boj 6, stor boj 1, flytväst SSRS 1, frigolit 20 ms, 
frigolitboj 2, hummertina 3, järnrör 5 m, järnskrot 33 kg, kylskåpsdörr 1,  
plast  back 3, plaströr 33 m, plastdurk 1 m2, gummimatta 1 m2, plastlock 3 m2, 
skum gummimadrass 1, plaststol 4, lejdare 1, brödback 6, säng 1, lysrör 10,  
vägkon 6, plåtdunk 1, bensintank 5, lastbilsjul 3, väle 3, kastspö 3, gasflaska 3, 
hjälm 2, flöte musselodling XL 3, frigolitback 7, bottenfärg 1, varmkompost 1, 
gummibåt 1, kemikaliedunk 1, soptunna 1, halkskyddsmatta 50 kg, tunna 50 l 1,  
½ sipaxtank 1, aluminiumlist 1,5 m, gummilist 6 m, hängmatta 1, öskar 1,  
fönsterskrapa 1, gunga 1. 
Flera stora säckar hårdplast har levererats till projektet Optimist för havet.  

lite mera städfakta

• 162 aktiva strandstädare

• 2808 jobbade mantimmar

• 55 dagars städning



Samt inte att förglömma- alla privata donatorer som skickar bidrag 

till oss och därmed ger oss en hjälpande hand i vårt arbete.

men ett särskilt TACK  

får alla våra 162 strandstädare som aktivt,  

och under delvis tuffa förhållandeN,  HAR  

STÄDat våra stränder 2019. 2 808 mantimmar   

och 55 dagar har de kämpat för att  göra   

Bohusläns stränder renare och vackrare! 
 

vill du veta mer om oss?

www.strandstadarna.se

tack alla sponsorer  
& samarbetspartners
• BALTIC SAFETY PRODUCTS AB

• Beijer Byggmaterial AB  

Stenungsund

• Borealis Group

• epifanes

• Form.it

• Grundfos

• Hjertmans

• Hallberg-Rassy

• ICA Kvantum  Stenungsund

• Inlands Bryggeriaktiebolag

• lions club: 

ORUST & Tjörn

• liros skandinAVIA AB

• kgk knutsson & suzuki marine

• Mossholmens Marina

• orust kommun

• Orust Sparbank

• pantaenius

• Preem

• propellerteknik & metalldesign  

i göteborg Ab

• SKAFTÖ VANDRARHEM

• Stena Oil

• TEAM SPORTIA SKÄRHAMN

• Tjörns kommun

• Tjörns Sparbank

• TJÖRNVARVET AB

• villa maritim

• västkusttryck

• Västkuststiftelsen

• västra götalandsregionen


