
STRANDRYDDING SØRREISA O-LAG 
 

Dato og tid:   Tirsdag 7. september kl. 16-19 
Strekning:  Sildvika – kommunegrensen Dyrøy/Sørreisa 
Oppmøte:  Det gamle S-laget i Skøelv (Bioform) kl. 16 
 

Aksjonsleder:  Jon Helge (tlf. 99291425) 
 

Sekkeinnsamler: Arvid (tlf. 95086068) 
 

Team Øst (Sildvika – Bjørgatunnelen) 
Teamleder:   Jon Helge (tlf. 99291425) 
Medlemmer:  Hans-Martin (tlf. 48296393) 

Heidi (tlf. 99352720) 
Ivar (tlf. 93203654) 
Linda (tlf. 48207592) 
Siw (tlf. 41033855) 
Suwimol (tlf. 40674380) 
 

Team Vest (Kommunegrensen – Bjørgatunnelen) 
Teamleder:  Stine-Mari (tlf. 91117427) 
Medlemmer:  Eirik (tlf. 41443120) 

Guri (tlf. 97518335) 
Helene (tlf. 93839913),  
Jim Sigve (tlf. 99695388) 
Monica (tlf. 90691198) 
Ulf (tlf. 93249978) 
 

• Med strand menes hele området fra hovedveien til havet. 

• Arvid setter opp skilt i henholdsvis Sildvika og på kommunegrensen om at 
strandrydding pågår 

• Teamene organiserer seg selv, men det kan være en idé å dele teamene i to og 
begynne i hver sin ende av sonen og møtes på midten. 

• Teamleder har overordnet ansvaret for sitt team, herunder sikkerhetsansvar.  

• Arvid har med seg o-lagets førstehjelpskoffert og kontaktes ved behov.  

• Hvert teammedlem har et selvstendig ansvar for seg selv. 

• Ha på hensiktsmessige klær og fottøy. Bruk gjerne fottøy med godt feste. 

• Det anbefales bruk av refleksvest eller annen synlighetsbekledning.  

• De som vil bruke redningsvest bruker det.  

• Tenk sikkerhet! Der det er risikofylt å rydde, rydder man ikke.  

• Sprøytespisser og andre ting som kan utgjøre risiko for smitte ryddes ikke hvis det 
ikke kan gjøres på en sikker måte.  

• Metall samles i samme sekk. Metall skal ikke opp i containeren men settes ved siden. 

• Sekkene skal ikke fylles mer enn at de kan knyttes igjen og bæres opp til vei hvor 
Arvid plukker dem opp. Ring Arvid og si fra om at nå står det sekker ved veien.  

• Gjenstander som ikke lar seg pakke i sekker bæres hvis mulig opp til veien slik de er. 

• Finner man gjenstander som er for store til å bæres opp til vei, noterer man seg hvor 
de befinner seg og varsler Jon Helge. 

• Vær oppmerksom på farlige gjenstander: Spisse og skarpe gjenstander, flasker eller 
dunker med ukjent innhold, eksplosiver, bilbatterier, gassflasker etc.  

• Finner man noe man ikke vet hva er, la man det ligge og melder fra til Jon Helge. 

• Når teamet er ferdig med sin sone, melder teamleder dette inn til Jon Helge. 


