
Snygg Beach

Städtalkoprogram för hela folket



PÅ VILKEN STRAND SKULLE

DU HELST VARA?
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Så här började det.

Håll Skärgården Ren rf grundades i Skärgårdshavet 1969 när
skärgårdsborna blev trötta på allt skräp som fanns på stränderna.
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Och skräp finns det fortfarande
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HSR rf i dag

MILJÖVORDS-
ARBETE

T.ex. sopstationer, 
torrtoaletter, 
sugtömning

MILJÖPROJEKT

Nedskräpning, 
kemikalier, 

övergödning

MILJÖ-
KOMMUNIKATION

T.ex. Kampanjer, 
evenemang,

sociala medier
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Nedskräpningen av vattendrag
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Skräp påträffas i alla världens hav
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Största delen av allt strandskräp är plast

14.5.2020
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Nedskräpningen av Finlands vattendrag

▪ Projektet Baltic Marine Litter
undersökte strandskräpet i 
Östersjön 2011-2013

→ Finlands stränder var de 
mest nedskräpade

▪ HSR rf följer upp
nedskräpningen årligen

→ Snygg Beach –talkona är
en del av uppföljningen ©
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Snygg Beach

▪ Vem som helst kan ordna ett 
eget Snygg Beach-talko

▪ Ett konkret sätt att påverka
tillståndet för och trivseln vid
ett närbeläget vattendrag

▪ Passar för alla: städtalkon har
ordnats av grupper vid både
daghem och i riksdagen
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Snygg Beach -skräprapportering

14.5.2020

▪ Utöver själva städningen
sammanställer Snygg Beach det
skräpdata som medborgarna
samlar in under talkona

▪ Det är viktigt att samla in data 
eftersom man på så sätt får en 
allt mer heltäckande
uppfattning om tillståndet på
Finlands stränder, också från
insjöar och strömmande vatten



Vad mer kan vi göra?

▪ Se till att återvinna dina sopor
• Vilka material brukar du själv återvinna?

▪ Tänk igenom dina inköp noga
• Behöver man alltid köpa nytt?

▪ Undvik onödiga förpackningsmaterial
• Behöver en banan verkligen en påse?

▪ Välj helst kläder i naturmaterial
• Visste du att kläder ofta innehåller plast?

▪ Berätta för kompisarna
• Ju fler som är medvetna om problemet,

desto mer kan vi påverka

▪ Ordna ett eget strandstädningstalko!
• www.snyggbeach.fi©
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Tillsammans kan vi hålla stränderna rena!


