
Var person bör ha med:
• Mat och vatten. Räkna med en hel dags tungt arbete.
• Arbetshandskar är ett måste. Gärna mjuka och innötta 

och gärna ett extra par om de första går sönder.
• Morakniv, en vass sådan. Tågvirke m.m. sitter ofta fast 

under stenar och måste skäras loss.
• Penna. Varje ö skall dokumenteras, formulär får ni på 

Ingrid Bergmans Torg innan start.

Var familj (båt) bör ha med:
• Förbandslåda. Ta med den lilla ur bilen/båten över dagen.
• Båg� l med vasst blad. Grövre trossar m.m. går inte att 

skära av. Måste sågas itu.
• Flaska/dunk med ren bensin. Olja/tjära � nns här och där. 

Bensinen rengör ni stövlarna m.m. med så ni inte sölar 
ner båten i onödan.

• Trasor/hushållspapper. Kladdigt blir det allt ibland... 
Samt till oljerengörning enligt ovan.

UPPROP FÖR VÄRLDENS 
VACKRASTE SKÄRGÅRD!

Kick-o�  för 
VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

Stora Fadderdagen, 
tisdagen den 17 juli 2012. 

Samling på Ingrid Bergmans Torg kl. 10.00 
för information och avfärd. 

Ta gärna med egen båt - sopsäckar � nns!
Kan man inte delta den dagen kan städ-

ningen ske närsomhelst under säsongen. 
Bli medlem (ingen avgift) i den ideella föreningen 
VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD. 
Anmäl dig (din familj) som fadder till en ö. Anmälan 
med namn och önskemål om fadderö görs på
Facebook-gruppen:  
Världens Vackraste Skärgård 
eller direkt till någon av nedanstående fadderfamiljer. 

FJ Ä L L B AC K A

Föreningen för
Fjällbacka

Utförligare info om tider, var och hur du lämnar sopor, hämta säckar m.m: www.� allbacka.com/vvs 

Fam. Nilsson & Bjurenvall Fam. Kahlman & Lundberg Fam. Persson & Bogesjö
0708-80 34 30 (Tveklyftan) 0702-66 16 85 (Norra Dyngö) 070-606 03 36 (Svinningarna)
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Vi samarbetar med Världens Vackraste Skärgård:

Fjällbacka skärgård drunknar i sopor. De o� entliga resurserna räcker inte för 
att hålla undan nedskräpningen. Vi måste engagera oss ideellt och städa.

Bli fadder för en ö i Fjällbacka skärgård
Många öar av olika storlek och grad av nerskräpning. Som fadder tar ni 
ansvar för att städa er ö. Det kan förstås bli � era fadderfamiljer till samma ö.

för: VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD IDEELL FÖRENING


