
verksamhets- 
berättelse 2020

2020, vårt nionde verksamhetsår, blev även det helt unikt då Covid-19- 
pandemin härjar i världen. Vi valde därför att avvakta med sjösätt-
ningen av städbåten med hänsyn tagen till att de flesta i vårt järngäng 
är över 70 år. I juni lättade dock restriktionerna och vår längtan att 
komma ut på havet och öarna var stor. Vi återupptog därför städning-
en med ett begränsat antal personer i båten. 

I normala fall kan vi vara upp till 14 per-
soner men nu var vi i stället 7 – en kapten 
plus sex Strandstädare. På det sättet kunde 
vi hålla längre avstånd mellan oss vid 
transporterna.  

Kort & gott
Tack och lov har vi märkt en positiv skill-
nad på mängden plast under de år som vi 
har städat på öar och i vikar. Men vi kan 
nog ändå säga att vi blir tyvärr inte arbets-
lösa än på väldigt många år.

Vi arbetar 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 stora fiskelådor som är enkla 
att ta med. Att plocka tops en hel dag tar 
mycket tid och ger ganska lite volym men 
är mycket viktigt.

Vi har under året haft ett fortsatt gott sam-
arbete med Västkuststiftelsen och med Ren 
och Attraktiv kust, en sammanslutning av 
elva kommuner i Bohuslän kring frågan om 
marint avfall.

Vad har vi då gjort i år? 
• Innan Covid-19 stängde ner konferenser, 

mässor mm deltog vi på Båtmässan i  
Göteborg, där vi även i år fick möjlighet 
att visa vad vi gör i Pantaenius monter.

• I juni fick vi förfrågan om att låta 22 
blivande konfirmander inklusive ledare 
följa med oss under en dag. Eftersom 
ungdomarna träffas både i skolan och 
privat kunde vi lösa det genom att köra 
ut dem till Askerön i två omgångar. Grup-
pen städade sedan tillsammans så att 
vi i Strandstädarna kunde hålla korrekt 
avstånd till dem. På Askerön blev vi 
mottagna med ”öppna armar”. Att låna ut 
en bryggplats och en grill visade sig vara 
en självklarhet för Askerö-borna, vilket vi 
uppskattar mycket. Tack!

• Västerhavsveckan invigdes på Käringön 
den 1 augusti. Under dagen hann vi städa 
på Vedholmen och utanför Käringön. 
Dess utom lastade vi skräp, som dykare 
plockat upp ur den inre hamnbassängen, 
för vidare transport till fastlandet. Även 
detta en givande och uppskattad dag.

• Trots alla inställa mässor och liknande 
lyckades dock Hallberg Rassy att genom-



föra ”Öppet varv” på Ellös på Orust. Vi 
har deltagit som utställare under ett 
fler  tal år och i år ombads vi att ställa ut 
båten utan personal. 

• Strandstädningen har det senaste året 
uppmärksammats mer och mer även av 
våra riksdagspartier. I början på septem-
ber gästades vi av riksdagsmän, region-
råd och loka politiker från Centerpartiet. 
Vi inledde med frukost och fortsatte med 
en båttur till Grimsholmen där vi hade 
tänkt att städa. Tyvärr tvingade kulingen 
oss att avbryta och vi tog oss tillbaks till 
Skärhamn för fika och diskussion.

• Efter en förfrågan från en Na-klass på 
Dalslands Folkhögskola i Trollhättan, 
besökte vi dem och berättade om vår 
verksamhet i september. Så fort Corona- 
pandemin är över sa de sig vilja följa med 
oss ut på en städdag.

• Hos kommunfullmäktige på Tjörn be-
rättade vi om det gångna året och vad vi 
åstadkommit. Vi fick rungande applåder. 
Föredraget hos kommunfullmäktige hölls 
i kommunhuset men gick också ut via 
internet till de som inte kunde delta.

• Tjörns kommun arrangerade Hållbar-
hetsdagar i Skärhamn under oktober och 
dit vi bjöds in för att hålla föredrag. Även 
detta var väldigt uppskattat och vi fick  
bl a svara på frågan om hur man skall 
göra för att komma med oss ut städa.

• En blivande journalist från Ljungskile 
Folkhögskola intervjuade oss för sin podd 
om strandstädning vid Kallbadhuset i 
Ljungskile.  
Vill man lyssna på podden finns den här:  
http://blogg.ljungskile.org/
reportageveckorna20/uncategorized/
daniels-reportage/

STÄDADE ÖAR OCH VIKAR
Rockholmen, Mollön (vik), Söskär, Bråtö, 
Stigbergsholmen, Hjärterö, Toftö, Kärring-
ön (vik), Bö kile (söder om), Vedholmen, 
Härön (västsidan, sydvästsidan), Häröbog, 
Kaurö, Hisingsholmen, Måseskär, Norra 
och Södra Bågholmen, Yttre o Inre Gräs-
holmarna, Björken (västsidan), Stenvik, 
Inre Vannholmarna, Härmanö, Stora  
Askerön (en vik), Halvorsholmen, Rör-
holmen, Stora Ryttaren, Tåkeskär, Hälle-
viks näs, Saltön, Grimsholmen, Vasholmen, 
Gåsö (Storön, norra sidan och Vrakviken), 
Sunna holme, Lygnholmen, Goviken (söder 
om Hav och Logi), Lyr viken, Yttre Näset, 
Hjärteröarna (norrut), Björholmen (väst-
sidan), Mollösund (vik vid röd sjöbod med 
brygga), Toftö.

Vid behov har vi städat flera gånger på  
samma plats under säsongen. 

Den sista ön vi besökte i år var Toftö, som 
vi även städade i våras. Nu kunde vi ta hand 
om nyinkommet skräp efter en storm.

Tack!
Vi är så tacksamma för våra samarbetspart-
ners som gör vår verksamhet möjlig. Utan 
er hade vi inte kunnat fortsätta städa utmed 
Bohuskusten!

 Vi vill också särskilt uppmärksamma 
alla våra Strandstädare, som aktivt och 
under tuffa förhållanden, har arbetat med 
saneringen av våra stränder denna säsong. 
Dessvärre har vi inte kunnat avnjuta vår 
traditionella lunchavslutning pga Covid-19. 
Förhoppningsvis kan vi genomföra någon 
form av aktivitet tillsammans under nästa 
år för att visa vår tacksamhet!

Din hjälp gör skillnad!

Styrelsen i Strandstädarna



städresultat 2020
• Säckar 311
• Fiskbackar 32
• Dunkar 75
• Flaggbojar, kulor och 

vakar 14

• Plasthinkar 13
• Lövkorgar 1
• Skiva i  hårdplast 

(30x40x5 cm) 
• Glaskross 35 kg

• Plaströr 10 m 
• Tross 35 m
• Skyddshjälmar 2
• Fender 1
• Dessutom...

Metallförstärkt rep 2 m, rep 75 m, välen och fiskeflöten 9, drickabackar 4,  
trasig hummertina 1, plastslang 13,5 m, gummilist 10x5cm x 2m 1, plastskiva 
1x0,5x0,03m 2, flytbrygga 10x4x2m (järntank med träsida) 1, bigbag 1, lång båts-
hake 1, golvskrapa 1, fiskeredskap spön 2, surfbräda 1,5,  gummibåt 1, solstolar 5,  
ryggdynor 3, sopcontainer 2, kylskåpsdörr 2, gummiduk 1,5x4m, kudde 1, båt-
kudde 1, bildäck på fälg 2, åra 1, svabb 2, lastbilsdäck 4, bigsbags med glas och 
diverse järnskrot 4, plastkåpa till utombordare stor 1, förtöjningstamp 1, tunnor 2, 
järnskrot 8 kg, järnstänger 5, järnrör 1 m. dräneringsrör 1,5 m, gummislang 1,5 m, 
grillgaller 2, bogserbåtsfender 8 kg 1, nylonskiva 2x3 m 1, plastad och målad trä-
skiva 1 m2 1, nylonlist 2 m 1, del av plastcontainer, spiralfjädrar säng, trasmatta 1 

utfört tack vare

• 54 aktiva strandstädare

• 1152 jobbade mantimmar 

under

• 32 dagars städning



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

• BALTIC SAFETY PRODUCTS AB

• Beijer Byggmaterial AB,  

Stenungsund

• Borealis Group

• epifanes

• Form.it

• grow

• Grundfos

• Hallberg-Rassy

• Hjertmans

• ICA Kvantum,  Stenungsund

• kajen

• kgk knutsson (suzuki)

• lions club Tjörn

• liros skandinAVIA AB

• Marinfloc a clean ocean

• Marinfloc sales & production

• Mossholmens Marina

• noa

• Orust Sparbank

• pantaenius

• propellerteknik & metalldesign  

i göteborg Ab

• Stena Oil

• Tjörns kommun

• Tjörns Sparbank

• västkusttryck

• Västkuststiftelsen

• västra götalandsregionen

• privata donatorer och bidrag

Och ett särskilt TACK till
våra strandstädare som aktivt,  och under  delvis tuffa  

förhållandeN,  HAR STÄDat våra stränder 2020. 

54 personer har under 32 städdagar och 

1152 mantimmar  gjort Bohusläns stränder 

renare och vackrare! 

vill du veta mer om oss?

www.strandstadarna.se


