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Stor uppslutning när Concordia Maritime arrangerade strandstädning 
 
Intresset var stort när Concordia Maritime för andra gången anordnade en strandstädning i 
Göteborgs skärgård. Ett drygt hundratal personer hade samlats för att hjälpa till att plocka skräp 
och många säckar fylldes till bredden. Aktiviteten ägde rum i samarbete med organisationen Håll 
Sverige Rent och även seglarklubben GKSS, Sjöräddningssällskapet och innebandyklubben Särö 
Seahawks deltog. Med initiativet vill man uppmärksamma miljöproblemen som orsakas till följd  
av nedskräpning.  

 
 

Plastpåsar, all slags förpackningar, bensindunkar, gamla fisknät och rep, ja t o m skor var några av de 
saker som samlades i området kring hamnen i Långedrag utanför Göteborg. Deltagarna, bland annat 
ungdomar från seglings- och innebandyklubbarna, många barnfamiljer, närboende och andra 
engagerade personer spenderade några timmar tillsammans med att plocka skräp under den fina  
vårlördagen. All hårdplast sorterades ut för att användas i Sjöräddningssällskapets projekt 
tillsammans med Håll Sverige Rent – Optimist för havet. Det är plast som kommer att användas för 
att bygga optimistjollar.  
 
Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och varje år hamnar runt 8 miljoner ton 
plast i haven, plast som inte försvinner. Detta får stora konsekvenser för djur, natur och även oss 
människor. Om detta informerade Andreas Fossberg, projektledare från Håll Sverige Rent innan 
aktiviteten startade. 
 

   
 



 

  

 
John Holmgren, GKSS, Ola Helgesson och Kim Ullman, Concordia Maritime. 

 
”Syftet med arrangemanget var att öka medvetandet om hur viktigt det är att hålla haven rena och 
att samtidigt städa ett kustnära område. Ett stort engagemang hos både unga och äldre deltagare 
innebar att vi kunde fylla 180 städa påsar och 20 säckar med skräp. Vi hoppas att alla engagerade 
deltagare hjälper oss att sprida intresset för att hålla haven rena,” säger Ola Helgesson från 
Concordia Maritime. 
 
Concordia Maritimes samarbete med Håll Sverige Rent inleddes i april 2018 och i höstas anordnades 
den första strandstädardagen. I december lanserades också ett webbquiz med syfte att sprida 
kunskap om plast i haven och öka engagemanget hos både allmänheten och den egna personalen.  

Länk till webbquiz: https://www.litterquiz.se/ta-testet/  
 
Fotograf: Magnus Gotander 
 
För mer information, v.v. kontakta:  
Kim Ullman    Ola Helgesson   Joakim Brodahl 
VD    CFO  Verksamhetschef 
Concordia Maritime   Concordia Maritime Håll Sverige Rent 
Tel 031 855003    Tel 031 855009   Tel 08 505 263 00 
Mobil 0704 855003   Mobil 0704 85 50 09  Mobil 070 728 64 50  
kim.ullman@concordiamaritime.com             ola.helgesson@concordiamaritime.com       joakim.brodahl@hsr.se  
 
Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Organisationen samlar kunskap, driver opinion och 
tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. www.hsr.se 
 
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av 
förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.concordiamaritime.com    
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