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Strandstädningstävling även i år – men bara Mörbylånga kommun medverkar i insamlingen 
 
Våren är redan här och nu har en ny upplaga av strandstädningstävlingen startat Öland. Förra året inbjöd 
Naturskyddsföreningen till en tävling där alla kunde vara med och göra en insats för miljön på vår vackra 
ö. Evenemanget lockade många och rönte stor uppmärksamhet.  
 
- Drygt tjugo personer hade skickat in bild på insamlat strandfynd och deltog på så sätt i 
tävlingen, berättar Liselotte Wetterstrand Waldenström, som är en av initiativtagarna till tävlingen. 
 
Reglerna är enkla. Man deltar i tävlingen genom att skicka in en bild på resultatet av insamlingen och 
berättar var man städat i ett e-brev till oland@naturskyddsforeningen.se.  Sedan lottas fina priser bland 
dem som kommer till årsmötet på Ölands folkhögskola den 15 mars. Då visas också de inskickade bilderna 
i en utställning tillsammans med en karta. 
 
- Vi har samma regler i år. Det är viktigt att tävlingsbidragen skickas in senast den 8 mars, så att vi kan 
presentera resultatet den 15 mars,  Och det måste inte vara en strand, skräp finns överallt påpekar 
föreningens ordförande Jan Herrmann. 
 
Jan berättar också att de som tävlar också får möjlighet att träffa den flerfaldigt prisbelönte 
Ölandsfotografen Bengt Kallenberg när han visar sina bilder på folkhögskolan den 15 mars. 
Naturskyddsföreningen är glada för Mörbylånga kommuns fina medverkan till insamlingen.  
 
- Mörbylånga kommun bidrar med säckar och erbjuder dessutom att hämtning av det insamlade 
materialet på ett tiotal anvisade platser, berättar Jan. 
  
- Borgholms kommun anser tyvärr inte att man har tid med att bidra till arbetet, konstaterar Jan besviket.   
  
De som samlar in skräp i Borgholm måste därför själva ombesörja transporter och omhändertagande av 
det insamlade skräpet. Det får helt enkelt packas i påsar (med dubbbelknut) och läggas i egen soptunna 
eller transportera det till återvinningsstationen i Kalleguta eller Böda. 
  
- Vi beklagar givetvis detta och hoppas att det inte avskräcker från att göra en insats på norra Öland. 
Och vem vet, kommunen kanske kan ändra sig, avslutar Jan Herrmann. 
 
Mer information: 
Kontakta Jan Herrmann på telefon, säkrast klockan 11-17 den 26 februari eller 10-17 den 27 februari. 
 
Läs mera om strandstädningen 
https://oland.naturskyddsforeningen.se/2020/02/05/strandstadningstavling-2/ 
https://oland.naturskyddsforeningen.se/2019/04/01/dn-artikel-med-koppling-till-strandstadningstavlingen/  
  
Bifogade fotografier är fria att använda för publicering. 
  
Bildtext 1: Plåtburkar kan orsaka allvarliga blödningar om när de blir uppätna av kor och andra betande 
djur (Foto Börje Ekstam) 
  
Bildtext 2: Naturskyddsföreningen deltar också i årliga skräpinventeringar som organiseras av Håll 
Sverige Rent. En stor del av skräpet som driver iland är plast På bilden tre glada städare i Kårehamn 
2018; Börje Ekstam, Bengt Andersson och Jan Herrmann (Foto Jan Herrmann) 


