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•  Utökat	  städområde	  med	  samarbete,	  utöver	  Orust,	  även	  med	  
Tjörns	  och	  Lysekils	  kommuner.	  

•  Föreningen	  har	  under	  våren	  införskaffat	  en	  egen	  städbåt.	  

•  Totalt	  har	  53	  personer	  deltagit	  i	  verksamheten	  ute	  på	  öarna.	  

•  Sammanlagt	  har	  deFa	  resulterat	  i	  cirka	  2000	  arbetade	  
manImmar.	  

•  Tjörns	  kommun	  har	  välvilligt	  låIt	  fem	  feriearbetande	  ungdomar	  
arbeta	  med	  oss	  under	  tre	  veckors	  Id.	  	  

2014	  i	  sammandrag	  



•  Arbetet	  med	  städning	  i	  Bohusläns	  kustmiljö	  är	  mycket	  
Idskrävande	  på	  grund	  av	  oIllgängligheten,	  aF	  allt	  måste	  
handplockas,	  bäras	  lång	  väg,	  hinder	  i	  naturen	  osv.	  

•  De	  öar	  och	  stränder	  som	  har	  städats	  har	  dock	  lämnats	  i	  eF	  
mycket	  rent	  och	  Illtalande	  skick.	  

•  På	  eF	  antal	  platser	  har	  det	  å	  andra	  sidan	  funnits	  ilandflutet	  
skräp	  som	  inte	  har	  kunnat	  tas	  om	  hand,	  t	  ex:	  

•  	  trålbord,	  vikt	  ca.	  200	  kg	  
•  	  dörrar	  och	  dörrkarmar	  i	  stål	  från	  kylcontainer	  
•  	  glasfibertaket	  Ill	  en	  fiskebåt,	  ca	  6	  m2	  





Platser	  vi	  städat	  inom	  Tjörns	  kommun	  	  

•  Grimsholmen	  
•  Hjärterö	  
•  Hjärterösund	  
•  Härön	  
•  Kaurö	  
•  Sandholmen	  
•  Skaboholmen	  
•  Sunna	  Holme	  
•  ToXö	  
•  Tjörnekalv	  
•  YFre	  och	  Inre	  Vannholmarna	  



•  669	  säckar	  med	  småskräp	  
•  64	  fisklådor	  
•  146	  dunkar	  (25	  l)	  
•  40	  mindre	  dunkar	  (10	  l)	  
•  12	  plasthinkar	  
•  1	  plas_at	  (300	  l)	  
•  10	  större	  trålrester	  
•  13	  m2	  glasfiberskivor	  	  

•  350	  m	  grov	  fartygstross	  
•  14	  lövkorgar	  
•  11	  mjärnrör	  
•  28	  m	  plaströr	  (	  typ	  avloppsrör)	  
•  38	  flaggbojar	  
•  125	  l	  olja	  i	  dunk	  
•  150	  l	  glaskross	  

5	  gasoltuber,	  5	  bilhjul,	  4	  brandsläckare,	  plåt	  2	  m2,	  3	  stora	  fendrar,	  1	  lastbils-‐
skärm,	  1	  större	  fiskeredskap,	  2	  kylskåp,	  1	  vindsurfingbräda,	  4	  mkäbng,	  	  
1	  kofångare	  Ill	  personbil,	  1	  frysbox,	  delar	  av	  husvagn,	  1	  ponton	  Ill	  y-‐bom	  
samt	  en	  hel	  del	  annat.	  
	  

Sammantaget	  har	  Strandstädarna	  uppskaFningsvis	  avlägsnat	  	  
ca	  20	  ton	  marint	  skräp	  från	  Tjörns	  stränder.	  

Insamlat	  skärp	  inom	  Tjörns	  kommun	  





Våra	  sponsorer	  2014	  

•  Tjörns	  kommun	  
•  Tjörns	  Sparbank	  
•  Preem	  
•  Reinertsen	  
•  FL	  Shipping	  
• Mossholmens	  Marina	  

•  Grow	  
•  Orust	  kommun	  
•  Beijer	  
•  Södra	  Bohuslän	  Turism	  
•  Form.it	  
•  Hjertmans	  Stenungsund	  



VÅR	  VACKRASTE	  	  	  
KUST	  HOTAS	  
	  

DIN	  HJÄLP	  GÖR	  SKILLNAD	  
	  

STÖD	  OSS	  PÅ	  BG	  867-‐9706	  
	  


