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Bankkonto: 4345. 10.75811

Roan 25.04.2019

TIL LAG OG FORENINGER I ROAN KOMMUNE

AKSJON FOR RYDDING AV PLASTAVFALL/MARINT AVFALL PÅ
STRENDER OG ØYER I ROAN KOMMUNE

Som dere vel vet, søkte Roan frivilligsentral for 2019 om støtte fra
Handelens miljøfond til rydding av strender på fastlandet og øyer i hele
kommunen. Frivilligsentralen fikk tildelt kr. 95.000,- til å gjennomføre
ryddeaksjoner i hele kommunen.
Styret i Roan frivilligsentral gjorde følgende vedtak i siste styremøte
11.04.2019:
«Roan frivilligsentral SA koordinerer aksjonen og gjør avtaler med
barnehager, skoler og lag og foreninger ut fra en innsendt aksjonsplan som
viser følgende momenter:
1. Velge ryddeområde ut fra tildelt kart
2. Tidsrom for rydding
3. Organisering
4. Kostnader (Viktig å sende over kvitteringer for kostnader til
Roan frivilligsentral, som i sin tur må dokumentere utgifter
overfor Handelens miljøfond)
5. Plan for dokumentasjon av aksjonen i form av
bilder/video/type avfall»

Styret håper at barnehager og skoler og mange lag og foreninger i
kommunen vil bidra i aksjonen. Roan frivilligsentral ber om å få tilsendt en
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enkel aksjonsplan fra de som rydder med innhold som nevnt ovenfor i
punktene 1 - 5.
Aksjonen finner dere registrert på nettsidene til Hold Norge Rent, se
skjermdump nedenfor:
Dere kommer til rett aksjon via
denne lenka:
https://holdnorgerent.no/ryddekart/#pagaende,a
vsluttet,open,forsoplet,marint,adopsjon,distro
Klikk på «grønn mann» og du får opp
flere opplysninger.
Her finner dere flere opplysninger om
aksjonen og annen aktuell informasjon
fra Hold Norge Rent. Ta kontakt med
styreleder i Roan frivilligsentral, Trygve
Rullestad, på telefon 4132 4892 eller
e-post: post@roan.frivilligsentral.no
dersom du har spørsmål.

Aksjonsperioden går fra 1.mai til 15.september.
Vedlagt denne e-posten finner dere også et registreringsskjema for
avfallstyper utarbeidet av Hold Norge Rent. Vennligst fyll det ut så godt
som mulig og send det til Roan frivilligsentral,
post@roan.frivilligsentral.no, som vil samle informasjon fra hele
kommunen og formidle videre til aktuelle instanser lokalt, regionalt og
nasjonalt.
Din organisasjon/ditt lag, barnehager og skoler vil få refundert følgende
utgifter ut fra regning/kvittering knyttet opp mot aksjonen:




Transport til og fra ryddeområdene
Transport av innsamlet avfall til kontainere
Utgifter til enkel servering (mat og drikke) for strandrydderne

Det vil bli satt ut en kontainer på 22m³ fra Midtre-Namdal Avfallsselskap i
løpet av første uka i mai på hvert av følgende steder:
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Fosen kysthavn på Bessaker
Brandsfjord skole
Roan havn
Sør-Roan skole

Vi ber om at det gis melding til Roan frivilligsentral når det er behov for
henting av fulle kontainere og eventuelt utplassering av flere kontainere.
Kystlinja for hele kommunen er delt inn i 15 ryddesoner nummerert fra
Mostervik i nord (Sone 1) til Skjøra i sør (sone 13) samt Måøya (sone 14)
og Almenningen/Værøya (sone15). Vi ber rydderne ta hensyn til
vernebestemmelser i enkelte av sonene. Opplysninger om dette
kan fås ved henvendelse til teknisk kontor i kommunen.
Ryddeutstyr, hansker og sekker, fås på Roan kommunehus. I tillegg kan
ryddeutstyr hentes hos Matkroker på Bessaker, som er med i Coop Norge
sin ryddeaksjon. Det vil også bli kjørt ut ryddeutstyr fra Midtre Namdal
Avfallsselskap til alle kommuner i første halvdel av mai. Følg med på
nettsidene til Roan kommune, www.roan.kommune.no, og Roan
frivilligsentral, https://roan.frivilligsentral.no/ , for oppdatert informasjon.
Styret for Roan frivilligsentral håper mange blir med på strandryddinga,
og vi ønsker vi lykke til med aksjonen! Husk å melde inn ryddeområde og
ca. ryddeperiode til frivilligsentralen. Utvis forsiktighet under ryddinga slik
at ingen blir skadet!

Med hilsen
Roan frivilligsentral SA
Trygve H. Rullestad
Styreleder
Vedlegg:



kart med ryddesoner 1-15
skjema for funnregistrering i kystsonen
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