
Söderhamns FF tog hem segern i Sveriges första Älvstädar-SM
Första pris i Sveriges första Älvstädar-SM gick till Söderhamns FF. Det vinnande laget hade i uppgift att värva flest antal
älvsupporters. Söderhamns FF lyckades värva drygt 1300 älvsupporters, vilket gav en klar seger mot tvåan Leksands
Simförening. Vinnarna får nu en extra slant till sin förening och dessutom går Fortum in och stöttar ett lokalt miljöprojekt längs
med Ljusnan. Själva städinsatsen, som ägde rum längs med Dalälven, Klarälven och Ljusnan lördagen den 31 augusti lockade
över 1000 ungdomar.

Det var Söderhamns FF, flickor 99-00, som tog hem första pris i Sveriges första mästerskap i Älvstädning genom att värva 1336 älvsupporters.
Leksands Simförening kom tvåa med nästan 900 supporters och Finnskoga IF landade på en tredjeplats med drygt 550.

- Vi tycker att det är fantastiskt att Sveriges första Älvstädar-SM har väckt så mycket intresse och lokalt engagemang i form älvsupporters.
Tack vare dem och Söderhamns FF blir ett lokalt samverkansprojekt för miljön längs med Ljusnan nu verklighet, säger Fredrik Karlsson,
kommunikationschef för Fortum Sverige.

Det vinnande laget får 25 000 kronor extra till sin verksamhet och dessutom stöttar Fortum ett lokalt miljöprojekt med 100 000 kronor. Eftersom
Söderhamns FF städade vid Ljusnan förverkligas ett samverkansprojekt med Ljusne Sportfiskeklubb som syftar till att vidareutveckla fisket
genom olika åtgärder av miljön i och runt älven.

- Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Ljusne Sportfiskeklubb och jag ser fram mot ett nytt samverkansprojekt för att utveckla fisket
och miljön vid Ljusnans utlopp till havet. Detta gynnar förutom fisket och miljön även såväl Ljusne som ort och Söderhamn som kommun säger
Hans Rohlin lokal talesperson för Fortum i området.

Lagen som kom tvåa och trea, Leksands Simförening och Finnskoga IF belönas också med en extra slant som går till föreningens arbete.
Dessutom prisbelönas Säters Innebandyförening som med 104 deltagare samlade ihop mest skräp under städinsatsen den 31 augusti, vilket
blev närmare 2800 kg.

- Jag är oerhört stolt över att ungdomar och företag kan ta ett gemensamt ansvar för lokala miljöfrågor som det görs i den här älvstädningen.
Insatserna är ovärderliga, inte bara för att 30 ton plockats på en dag utan också då detta är en slags egenkunskap ungdomarna skaffar sig,
säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.

Älvstädar-SM är den största städinsatsen någonsin längs med Sveriges älvar. Lördagen den 31 augusti samlades 61 ungdomslag och över
1000 ungdomar för att städa längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Det sammanlagda saldot för städinsatsen blev 30 ton skräp som
samlades in längs med 18 mil älv. Sammanlagt städade alla deltagarna 900 mil. Älvstädningen är ett samarbetsprojekt mellan energibolaget
Fortum och Städa Sverige, som är landets största operativa miljöorganisation. För Städa Sverige är städningen ett centralt projekt där
föreningsungdomar gör värdefulla insatser för den lokala miljön runtom i landet.

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef, Fortum, 072-515 78 06
Mats Wesslén, VD Städa Sverige, 0705-88 49 88

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt
växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


