
 

   PRESSMEDDELANDE 

 

   Bohuspriset 2016 går till Föreningen Strandstädarna 

 

Thordénstiftelsens styrelse har beslutat att Thordénstiftelsens Bohuspris 2016 går till 

Föreningen Strandstädarna, med följande motivering:  

”Bohuskusten är ett av världens mest unika och värdefulla områden vad gäller naturvärden 

och möjlighet till naturupplevelser.  Bohuskusten kom på sjunde plats bland alla världens 

natur- och upplevelseområden i en ranking som en stor amerikansk TV-kanal  gjorde 2013. 

Denna ytterst värdefulla miljö hotas av marint skräp. Det är ett växande problem, som kräver 

åtgärder globalt nationellt och lokalt. Självklart är det viktigt med internationella 

överenskommelser och nationella insatser genom stat, kommuner, organisationer och andra 

aktörer, och mycket görs också på olika nivåer. 

Men naturmiljön är också ett ansvar för var och en av oss. Vi måste alla hjälpas åt för att 

vårda vår kust med dess omistliga värden. Ett ideellt engagemang, där många gör insatser, i 

föreningar och på andra sätt, är avgörande för framgång. 

Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som arbetar för en skräpfri kust. Föreningen 

är en av de många ideella krafter som arbetar för att göra Bohuskusten renare och vackrare. 

För Thordénstiftelsen är det viktigt och naturligt att uppmärksamma detta engagemang för 

vår värdefulla marina miljö. Att ge Bohuspriset till Föreningen Strandstädarna är ett uttryck 

för uppskattning av både föreningens arbete och alla de insatser som görs av ideellt 

arbetande och engagerade människor längs hela vår kust.”      

Thordénstiftelsens Bohuspris, som i år delas ut för andra gången, ska gå till en person eller 

organisation som gör eller har gjort betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess 

befolkning. Prissumman är 296 342 kronor, motsvarande 1 krona per invånare i landskapet 

Bohuslän.  

Priset överlämnas vid Bohusbiennalen i Uddevalla den 20 oktober 2016.  

Förslaget till pristagare har tagits fram av en jury som bestått av Lars Bäckström, 

landshövding och ordförande i Thordénstiftelsen (ordförande i juryn), Mats Abrahamsson,  

ordförande i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, Anna Falck, tidigare VD för Bok & 

Bibliotek och ansvarig för Bokmässan i Göteborg, Jan-Olof Larsson, riksdagsledamot,  



Stefan Mattsson, ordförande i Mattssonföretagen och vice ordförande i Västsvenska 

Handelskammaren och Ingalill Sundhage, chefredaktör för Bohusläningen och Strömstads 

Tidning. Sekreterare i juryn har varit Thordénstiftelsens sekreterare Yngve Johansson.  

 

Kontakt: 

Lars Bäckström, landshövding, ordförande i Thordénstiftelsen,  tel 010-224 4000 

Yngve Johansson, sekreterare, tel 0735-512 127, epost yngve.johansson@thordenstiftelsen.se 

Föreningen Strandstädarna: Stefan van der Heyden, ordförande, tel 0706-475 142 

 

Thordénstiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsen fick 

grundplåten för sina fondmedel 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i 

Uddevallavarvet.  Staten betalade aktierna till deras nominella värde 8 miljoner kronor, som 

blev stiftelsens grundkapital.  Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för 

denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare. 
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