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I Sverige återvinns närmare
nio av tio burkar och pet-
flaskor, men det betyder att
hela 200 miljoner ändå kastas.
Nu vill returföretaget Retur-
pack underlätta pantningen
för båtfolk genom att med
hjälp av Sjöräddningssäll-
skapet placera ut pantbehål-
lare runtom i skärgården.
Panten kommer att gå till

sjöräddningens verksamhet.
– Vi vet att det konsumeras

en hel del dryck till sjöss där
man oftast är långt ifrån en
pantautomat, säger Katarina
Lundell, marknadschef på
Returpack. 

PANTBEHÅLLARE HAR där-
för placerats ut med hopp om
att fler sommargäster ska

återvinna sina burkar och
flaskor. På Dalarö är sjör-
äddningen glad för behållar-
na eftersom man sommartid
märker av en ökad nedskräp-
ning.

– DET KÄNNS BRA att göra
en insats för miljön samtidigt
som vi får tillskott till verk-
samheten, säger Helge Skärlén,
Sjöräddningssällskapet på
Dalarö.

Returpack kommer även

att skänka tio öre per ut-
ländsk burk till sjöräddning-
en, burkar som annars inte
ger någon pant i Sverige. 

– Miljövinsterna är ju de-
samma, säger Katarina Lun-
dell, och vi hoppas att fler
ska panta de här burkarna
när det går till ett gott ända-
mål. 

Drick mer och rädda liv
Returpack och Sjöräddningssällskapet har nu gjort
gemensam sak och satt ut pantbehållare i skärgården.

Katarina Lundell, marknadschef på Returpack, med pantkärl för
Sjöräddningssällskapet.
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Natten till torsdagen den 11
augusti gick larmet om att
Vildand som ligger förtöjd
intill Almviks brygga på Blidö,
blivit strömlös. När ägaren
Sören Hjelm kom till platsen
dagen därpå hade Vildand
börjat sjunka. På grund av
strömavbrottet hade båtens
länspumpar slutat gå. Hjelm
ringde räddningstjänsten på
Blidö som var på plats tio
minuter senare med dieseld-
rivna länspumpar. Vild-and

lättade först men började
sedan sjunka igen, nu allt
snabbare.

– Det var för sent. Vi hann
inte pumpa.

På fem minuter låg Vild-
and på botten, med bara ak-
tern och styrhytten ovan ytan. 

Sören Hjelm hann inte
rädda någonting ur båten
och all köksutrustning samt
kassan och betalterminal är
förstörda. 

VILDANDS landbaserade brygg-
bar och uteservering höll
öppet i helgen trots olyckan
men menyn var begränsad.
All mat fick tillagas på kol-
eller gasolgrill och hambur-
garna serveras utan pommes
eftersom fritösen flöt om-
kring på nedre däck tillsam-
mans med tallrikar och glas–
och laxsmörgåsar.  

Sören berättar att hans
överlevnadsstrategi är en stor
portion humor och han an-
nonserade själv på ön om
”Vraktömning till bottenpri-
ser”. Mot kontant betalning.

– Jag kan inte bara kasta
in handduken sådär. Jag
köpte henne för en liten
summa och visste att det var
ett vågspel. Det går inte att
försäkra en sådan här båt.
Ekonomiskt är det en förlust.

HAVERIET hade kanske kun-
nat förhindras om Vildand
tagits upp på varv, vilket inte
skett på länge. I vintras gjor-
de Vildand ett bottendyk på
grund av ett trasigt kylrör,

men kunde pumpas upp
igen. Sören Hjelm måste nu
bärga henne och visste i fre-
dags inte varför Vildand
sjunkit. 

ATT REPARERA Vildand kan
bli kostsamt men Sören
Hjelm har ännu inte gett
upp hoppet.

– Det finns ju chans att
rädda henne. Vi hoppas på
att hitta någon eldsjäl som
partner och medfinansiär av
renovering och driften nästa
säsong.

Ett annat alternativ är att
hitta en ny båt ”utan brygga”
som Sören själv uttryckte
det. Han vill gärna fortsätta

verksamheten, men om det
blir med Vildand eller en
annan båt vet han ännu inte.
Många blidöbor hoppas på
ett återseende av Vildand,
men säsongen 2011 är defi-
nitivt över.

– Vi har i alla fall tur med
vädret. Och däcket har äntli-
gen eftermiddagssol, den
skuggades ju tidigare av styr-
hytten, säger optimisten Sören
Hjelm.
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Skeppskrogen Vildand sjönk förra torsdagen efter
ett strömavbrott då båtens länspumpar stannade.
Trots haveriet höll krogens bryggbaserade server-
ing öppet i helgen där krögaren Sören Hjelm sålde
ut Vildands lager till bottenpriser. 

Krogen Vildand till botten
Blidökrogen Vildand vilar i dag på fem meters djup och det är osäkert om båten går att rädda.


