
Strandgruppen, höstens städdag 3/10-21. 
Vi samlades vid boden på stora parkeringen. 

Totalt kom 25 personer, 11 av 25 var med på strandgruppens höstmöte. 

Några städade vid båtarna vid reningsverket, plockade ihop 3 små skräphögar som består av 
plankor, ett hjulpar, lite rep och ett däck. Vid reningsverket ligger just nu 25 olika småbåtar, 
kanoter, trampbåt, katamaraner och kajaker alla är under 6,5 meter.

Några tog bort 7 stockar från Lilla sand och la dessa stockar i fin hög lite högre upp vid 
träden. Nu är de hämtade och bortkörda. Några städade på Stora sand vid grillen, körde upp 
en trasig bänk med skottkärra till parkeringen. Bänken är också borttagen nu.
Tack för hjälpen med bortforsling. 

Några städade vid alla 4 grillrören på stränderna, grävde ur gamla kol och trärester och 
gjorde fin grillbädd med sand och sten, städade även i sanden runt grillrören. På Lilla sand är 
sanden väldigt sotig och svart runt röret och en bra bit utanför… 

Några försökte ta bort alla målningar, även kallat klotter. De finns på en tall, och vid 
Käringviken högst upp på klippan vid bänken, 6 olika målningar. Vi fixade inte att ta bort 
dem, trots bra medel, så vi föreslår att vi anlitar saneringsföretag som tar bort målningarna, 
sammankallande tar kontakt med styrelsen. 

Vi krattade ingen tång, det blåste mycket så det var ingen ide, troligtvis kommer det mer.

Några av oss sammankallar till en tångkrattardag under hösten, vid behov. 

Vi fick ihop en stor säck med skräp allt från kvarglömda kläder, fimpar, kolrester på 
klipporna, snuspåsar, glas, ölburkar, smått plastskräp, bildelar, pappersmuggar med 
plastlock mm.

Någon har tagit ner sly vid vassruggen i Käringviken, det ser skräpigt ut, några tog upp lite av 
riset till vägen för bortforsling. 

Den här städdagen blev det inte heller grill och fika, vi tar igen det vi missat i vår. 

Vid datorn sammankallande Anna


