
Plocka skräp 
på stranden i sommar 

med Strandstädarkartan

www.vastervik.se/strandstadarkartan



Strandstädarkartan – tillsammans 
får vi en renare skärgård
När du har bestämt dig för att städa en strand använd 
då Strandstädarkartan! För att komma till kartan gå 
in på www.vastervik.se/strandstadarkartan. 
Där lotsas du till ett formulär där du väljer vilken 
typ av flagga du vill placera ut beroende på åtgärd. 
Grön flagga = ”Städat och klart”,  gul flagga = ”Hämt-
behov”, röd flagga = ”Städbehov” och vit flagga = 
”Planerad städning”.

Plast är det största problemet
Närmare 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje 
år och det mesta av skräpet är plast. Naturen kan inte 
bryta ner och ta hand om plasten. Istället smulas den 
sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö 
och djurliv. Mer än en miljon fåglar och 100 000 dägg-
djur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast 
som finns i havet. Plasten är också en hälsorisk för 
oss människor eftersom forskare har hittat mikro-
plaster i fisk vi äter.  Plast som hamnar i haven är 
också en källa till att farliga kemikalier sprids. 
Dels kan plasten i sig innehålla hormonstörande och 
cancerogena tillsatser, dels kan plasten fungera som 
en magnet för olika kemikalier.

På sopmajor runt om i skärgården kan du lämna skräp.



Flaggor att välja bland:
  Grön flagga = ”Städat och klart” – när du städat en strand 

och tagit bort skräpet själv.  
Har du städat en strand och fört bort skräpet kan du markera 
sträckan med en grön flagga. Fyll i formuläret och skicka in. 
Bra gjort! Glöm inte att bifoga före- och efterbilder.

  Gul flagga = ”Hämtbehov” 
– när du städat och vill ha hjälp med att frakta bort skräpet.
Har du städat en strand, ska skräpet sorteras och lämnas vid när-
maste återvinningsstation. Saknar du möjlighet att själv frakta bort 
säckarna, välj ”Hämtbehov”. Fyll i formuläret och var noggrann 
med att beskriva var skräpet är placerat med text, annars riskerar 
skräpet att inte bli hittat. Bifoga före- och efterbilder! Kommunen 
kommer att hämta skräpet så fort de får tid och tillfälle.
 

  Röd flagga = ”Städbehov” – när du upptäckt en strand i 
behov av en större städinsats.
Ser du en nedskräpad strand och har inte själv möjligheter att 
städa den så markerar du platsen med en röd flagga i kartan. 
Fyll i en kort beskrivning om omfattning på skräp och bifoga 
bilder på stranden.
 

  Vit flagga = ”Planerad städning” – när du vill dela med dig 
av en planerad städdag till fler städare. 
Planerar du en städdag och vill bjuda in fler frivilliga som deltar, 
markera då med en vit flagga och fyll i datum och information 
om den planerade städningen för att visa andra att städning 
kommer ske.

  Sopmajor i skärgården

Utlämningsställen 
för sopsäckar
Söderköpings turistbyrå
Mon Receptionen 
Kajakparadiset  
Sankt Anna Handel 
(bensinmacken, Lagnö)
Edgards turistbyrån, 
Sankt Anna
Uvmarö Hamn
Sankt Anna Kajak
Tyrislöts Camping
Valdemarsviks turistbyrå 
A100 Varv, Valdemarsviken 
Fyrudden Affären och 
restaurangen  
Hamnkontoret Fyrudden 
Ostkusten kajak, Ekön 
Gryts Varv 
Kaggeboden, Kaggebo

Utlämningsställen för sopsäckar



Tillsammans håller vi våra stränder rena
2012 startade ett samarbetsprojekt för ett renare 
hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. 
För att planera städningen av kusten tog man fram 
ett gemensamt digitalt kartverktyg, Strandstädar-
kartan, som nu även fungerar i Kalmar län och 
Östergötlands län. 

Projektet Ren Ostkust
I projektet Ren Ostkust ingår kommunerna 
Valdemarsvik och Söderköping tillsammans med 
Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket. 
I fokus för projektet står det marina skräpet. 
De olika aktörerna samverkar för att uppnå det 
gemensamma målet – att minska mängderna marint 
skräp längs vår kust. Alla som är intresserade av att 
hjälpa till kan ta del av Strandstädarkartan. 

Din insats är till stor hjälp för oss i arbetet mot den 
marina nedskräpningen. Tack!

Projektet finansieras av Naturvårdsverket.


