
Älvstädningen 2018 inleds längs Ljusnan
Det är åter dags för Älvstädningen! Tre helger i rad kommer flera älvar i Sverige att städas i samarbete med idrottens
miljöorganisation Städa Sverige. Ungdomar från lokala idrottsföreningar kommer att plocka bort skräp på utvalda strandsträckor
utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Startskottet är den 18-19 augusti längs Ljusnan. Tillsammans bidrar vi
till att göra älvmiljöerna renare.

-          För sjätte året i rad fortsätter vårt fantastiska samarbete med Städa Sverige för att städa bort skräp längs de älvar där vi är en lokal
aktör. För oss är det ett givande och värdefullt projekt där vi stöttar lokala idrottsföreningar som får göra något meningsfullt samtidigt som de
tjänar pengar till föreningen. Vi har vattenkraftverk längs med dessa älvar och det är viktigt att hålla naturen ren, säger Johan Englund,
kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

Nära 9 000 ton skräp slängs varje år i Sverige, något som frestar både på naturen och djurlivet. Sedan initiativet påbörjades har ca 9 200
ungdomar och ledare deltagit och över 147 ton skräp har städats bort. Fortum vill tacka alla som bidragit hittills och hoppas på stor
uppslutning även i år.

-          Projektet uppskattas av alla som är med, då de får en väldigt konkret insikt om hur skräpet faktiskt påverkar naturen. Deltagarna har
tyckt att det varit meningsfullt alla år och de flesta vill göra det igen – det är glädjande och självklart uppmuntrar vi dem till det, säger Johan
Englund.

Första Älvstädningen sker helgen den 18-19 augusti längs älven Ljusnan och dess närliggande kommuner. Björn Ferry, Städa Sveriges
ambassadör och tidigare OS-medaljör inom skidskytte, kommer att besöka föreningar tillsammans med Fortum och Städa Sverige under
helgen; den 18 augusti i Söderhamn och den 19 augusti i Järvsö.

För mer information om när vi städar de olika älvarna, gå in på www.fortum.se/alvstadningen.

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i
miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra
vattendrag. Under tre helger sommaren 2018 plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Ljusnan, Dalälven, Klarälven och
Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.  

För mer information kontakta
Johan Englund, Kommunikationschef, Fortum Hydro, johan.englund@fortum.com, 076-828 84 40
Josefin Ydringer, Projektledare Städa Sverige, josefin.ydringer@stadasverige.se 070-324 29 26

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill
involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna,
Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på
Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook.  


