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Här kan du 
äta, dricka och 

fika gott.

Det här får du inte missa i Vagnhärad, 
Västerljung och Trosa.
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4AKTÖRER3 Därför älskar vi platsen 
vi jobbar på.

"Kan man
hjälpa till, då
gör man det.""

Den positiva lokaltidningen
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Trosa turistcenter  
Öppet året om  
Besöksadress maj-augusti Östra Långgatan 28 
september—april Västra Långgatan 4 
0156-522 22 | info@trosa.com  
trosa.com - Trosas officiella besöksguide

 
 TROSA.COM   

- För inspiration och 
   information

UPPTÄCK TROSA

TROSA.COM

Scanna mig!Scanna mig!
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DANSBANDSKVÄLL  
29 JULI 2022

LASSE  
STEFANZ

TRÄDGÅRDSKONSERT 
30 JULI 2022

KONSERTHELG PÅ 

KÖP DINA BILJETTER PÅ WWW.FINAFISKEN.SE

2022

TIMBUKTU 
& DAMN!

Medarrangör
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ANNONSERA annonser@osp.nu
ILLUSTRATIONER Folke Bagger
TRYCK VTAB

UPPLAGA TrosaGuiden delas ut 
till alla hushåll och företag från 
Järna i norr till Tystberga i söder 
samt till Stjärnhov i väst, 21 750 
postlådor totalt samt tidningsställ i 
butiker, i bibliotek och på besöksmål. 
Delas även ut till nyinflyttade i Trosa 
kommun löpande under året. Total 
upplaga 28 000 exemplar.

FÖRENING Är du en förening som 
vill upp datera dina uppgifter? 
redaktion@osp.nu

QR-KODER I TrosaGuiden 
förekommer QR-koder i vissa annon-
ser. För att se vad som döljer sig bak-
om dem tar du helt enkelt kameran i 
din mobil och för över koden.
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Gör hembesök med analys av 
din fasad eller uteplats och rekommenderar

lämpliga åtgärder och produkter.

Jennifer Olsson Fasadexpert i Vagnhärad

MÅLA FASADEN?MÅLA FASADEN?
SOMMARPRISERSOMMARPRISER
BESTÅ BRILJANTBESTÅ BRILJANT

Ett familjeföretag sedan 1892

Colorama Vagnhärad
Kalkbruksvägen 2. Tel: 0156- 67 57 70
Vard. 06.30-18:00 Lö 09:00-14:00

SOMMARPRISERSOMMARPRISER
UTEPLATS TRÄOLJAUTEPLATS TRÄOLJA

PROFFSTRALL
Med mindre & färre kvistar

G4-1/2

NA Woody Bygghandel Vagnhärad
Kalkbruksvägen 2. Tel: 0156-67 57 70
Vard. 06:30-18:00 Lö. 09:00-14:00

Skruvdragare 
ink. 2 batterier 1.5aH &  laddare 

1495:-
(ord.pris 2695:-)

(Gäller tom 31/8-2021 eller 
så långt lagret räcker)

Behöver du en hantverkare? 
Vi hjälper dig. 
VI SAMARBETAR MED 
LOKALA HANTVERKARE

OLJA UTEPLATSEN?OLJA UTEPLATSEN? 

colorama.se

nasvensson.se

(8,3 lpm/ m2 )

Vår finaste trall!

299:-m2



6

TROSAGUIDEN 2022

Trosa.se och våra sociala kanaler
På vår hemsida trosa.se håller vi dig uppdaterad kring vad som händer i Trosa kommun. Vi finns också på 

flera sociala plattformar för att förmedla nyheter i ditt flöde. Sök på Trosa kommun så hittar du oss.

Vid klotter, nedskräpning 
och skadegörelse

Meddela oss om du upptäcker om något behö-
ver städas eller lagas i vår omgivning. Felan-
mälan gör du enkelt via trosa.se/felanmalan 

eller i gratisappen Trosa felanmälan.

Vid akuta problem med
vattenleveransen

Trosa kommuns entreprenör Trotab kontaktas 
vid exempelvis akuta vattenläckor och avlopps-
stopp i det kommunala avloppsledningsnätet. 

Trotabs journummer 0156-350 650

Om du vill lämna en synpunkt
På trosa.se/synpunkter lämnar du enkelt din syn-

punkt och förslag på förbättring. Du väljer
om du vill vara anonym eller om du vill få svar 

från handläggare.

Välkommen att
ta kontakt med oss

Trosa kommuns växel
Hos Trosa kommuns serviceenhet hjälper vi dig 
att få svar på dina frågor och kopplar dig till rätt 

person. Oss når du vardagar kl. 08.00-16.00 
(sommartid) eller kl. 08.00-17.00 (vintertid).

Telefonnummer 0156-520 00
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Är du förberedd om din
vardag plötsligt skulle förändras?
Vid kriser som elavbrott, översvämning, vattenavbrott och skogsbränder är det viktigt att man har 
en beredskap för att klara sig själv. Varje enskild individ i Sverige bör vara förberedd för att klara 
sig i några dagar utan hjälp från samhället, men om man har möjligheten kan man förbereda så att 
man klarar sig upp till en vecka eller längre. Men vad krävs för att skapa sig en hemberedskap?

Dunkar och flaskor att fylla vatten i
Mineralvatten
Kokmöjligheter

VATTEN

VÄRME
Varma ytterkläder och ullplagg
Filtar och sovsäckar
Värmeljus och stearinljus
Tändstickor och braständare

MAT

KOMMUNIKATION

Konserver (både färdigrätter och basvaror)
Tortillabröd, knäckebröd
Pasta, ris
Nötter, frön, nötsmör, honung

Radio som drivs av batteri, solcell eller vev
Papperslista med viktiga telefonnummer
Batterier
Powerbank till att ladda exempelvis mobil

Skapa en så kallad krislåda

Ett steg är att skapa en krislåda där du samlar 
ihop sånt som du i vanliga fall kanske inte behö-
ver, men som i ett längre vattenavbrott, elav-
brott eller vid transportstörning blir nödvändiga. 
Här är några av de saker som är viktiga att ha 
hemma:

Läs mer på

trosa.se/krisberedskap
dinsakerhet.se
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Trosa

9 BROAR
går över ån i Trosa. Kommer du från Vagnhärads-
hållet är det i tur och ordning Kungstrandsbron, 
Nyängsbron, Kvarnbron, Strömbron, Kungsbron/ 
Frälsisbron, Smäckbron, Bryggarebron, Torgbron 
och Villabron.Torgbron är äldst och kallades från 

början Stadsbron. Suckarnas bro, som leder ut till 
piren i hamnen, revs och byggdes upp på nytt under 2022.

personer bor i Trosa kommun, enligt 2021 års siffror. Fördelningen är 
väldigt jämn mellan män och kvinnor. Ungefär hälften av de där drygt 
14 000 personerna bor i Trosa tätort, om man räknar Öbolandet till 
tätorten.

Tv-serien "Beverly Hills" var 
en populär långkörare på 
90-talet. En av favoriterna 
var Dylan McKay, spelad av 
numera avlidne Luke Perry. 
Samme Perry var i Trosa 
2008 och spelade in filmen 
"Äntligen midsommar". 
På premiären i dåvarande 
Folkets Hus året efter syntes 
dock inte Perry till.

14 395

90210
1

0 65
TELEFONKIOSK

METER

PROCENT

finns att beskåda vid Skolparken 
i centrala Trosa. Det var dock 
länge sedan det gick att ringa 
från den. Numera är den gamla 
kuren fylld av böcker – ett slags 
minibibliotek där man får ställa 
in och ta böcker som man vill.

ytterligare kunde man gå förr 
i tiden, när stenrundeln Smör-
byttan var sista utposten för 
fotgängare. Numera är inte det 
här "Världens ände", då det 
går både bilbro och gångbro 
över till Edanö.

Av de 1 500 företag som har postort i Trosa 
kommun är 65 procent av dem registrerade 
i Trosa. Det vanligaste namnet på företagarna 
är Tomas/Thomas respektive Anna.

Luftfilterföretaget Camfil bildades i Trosa. 
Internationella The Camfil Group har idag 
verksamhet i över 30 länder och omsätter 
flera miljarder kronor. Företagets "tech centre" 
ligger i Trosa och har byggts ut under 2021-22.

30
Under sin rookiesäsong i NHL 

2019–20 gjorde Emil Bemström, 
uppvuxen i Trosa, 10 mål och 

10 assist på 56 grund-
seriematcher för sitt 

Columbus Blue 
Jackets.

10+10

ILLUSTRATIONER FOLKE BAGGER
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ILLUSTRATIONER FOLKE BAGGER
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”Sättet som vi bidragit på 
är något jag är stolt över”

Hur hamnade du i Trosa?
– Jag och min man Tony jobba
de i Schweiz, när Suzanne Woh
lin kontaktade oss vintern 82–83 
och undrade om vi ville jobba 
på hennes restaurang Fina Fis
ken. Vi började där, gick vidare 
till ”Mamsellen” (dagens Tro
sa Matstudio), tog sedan över 
Trosa Stadshotell och drev det 
i många år. Efter det gick vi till
baka till Mamsellen och döpte 
om den till Antons Krog. Sedan 
jobbade jag ett par år i bok
handeln, innan 
jag och sonen Se
bastian tog över 
Garvaregårdens 
kafé. Efter att ha 
drivit det i tre år, 
har vi nu lämnat 
över verksam
heten. Nu jobbar 
jag lite extra på 
bokhandeln och 
ska annars mest 
”bara” vara värd 
på Garvaregår
dens museum åt 
hembygdsfören
ingen. Det som 
är genomgående är att jag hållit 
mig till några av de mest klas
siska, välkända institutionerna i 
Trosa.

Varför har ni blivit kvar?
– Vi älskar själva miljön: en liten 
stad som har mycket av en stor 

stad över sig, inte minst när det 
kommer till antalet krogar – och 
kvaliteten på dem. Sedan passa
de det även bra in i livspusslet att 
stanna i Trosa, då vi fick våra två 
barn och ville att de skulle växa 
upp i den här trygga miljön.

Vad är du mest stolt över att ha 
bidragit till?
– Inte minst under åren med 
stadshotellet jobbade vi väldigt 
hårt med att forma Trosa till 
vad det blivit idag. I samma veva 

hade Hedenstedts 
kommit igång på 
allvar med Bo
mans och tillsam
mans med turist
byrån drog vi ett 
tungt lass för att 
sätta Trosa på kar
tan. Sättet som vi 
bidragit till den 
lilla stadens nuti
da prägel är något 
jag är stolt över.

För när ni tog över 
Trosa Stadshotell 
var det inte alls 

samma skjuts i turismen som nu, 
eller hur?
– Nej, inte alls. Framför allt inte 
på vinterhalvåret. Vi laborerade 
med sådant som weekendpaket, 
golfpaket och romantikpaket. 
Sedan byggde vi stadshotellets 
spa vid millennieskiftet. Det var 

ett av de allra första i Sverige – 
och innebar ett OTROLIGT 
uppsving. Vi stack ut, inte bara 
här i trakten, utan i hela landet.

Vad får man inte 
missa att göra i 
Trosa?
– Det må vara kly
schigt, men att 
promenera längs 
ån är ett måste. 
Och då menar 
jag inte bara mitt 
i smeten, utan en 
lite längre bit. Par
kera vid Trosa     
porten – eller var
för inte redan vid 
våtmarken? – och 
flanera på olika 
sidor av ån, tills 
du hamnar nere 
i hamnen. Det är 
en fantastisk upp
levelse varenda 
årstid.

Har du något 
aningen mer udda 
tips?
– Det första är Stensund – områ
det kring folkhögskolan är jätte
fint, där det även går att hyra 
bastu vid vattnet. Det andra är 
Komöte, ett av många trevli
ga badställen. Och det tredje är 
Kråmö. Vi var aktiva i scouterna 
när ungarna var små och hade 

då ofta aktiviteter ute på Kråmö. 
Det är verkligen ett smultron
ställe för mig.

Om du skulle få 
äta middag med 
en död Trosaprofil, 
vem skulle det då 
vara?
– Hans Nilsson, 
"Mr Trosa". Jag 
har träffat honom 
flera gånger och 
han hjälpte mig 
bland annat med 
att skriva histo
rien om Trosa 
Stadshotell. Men 
jag hade aldrig 
riktigt möjlig
heten att sitta ner 
med honom och 
prata mer privat 
om saker och ting. 
Jag tycker att det 
är roligt att höra 
om sådant som 
hände förr i tiden, 
och det kunde 
han bättre än nå

gon annan när det kommer till 
Trosa.
– En annan person som jag hade 
velat ha med vid bordet är konst
nären Reinhold Ljunggren, som 
är känd här omkring för sina 
Trosa motiv. Jag har många av 
hans tavlor och känner även 
hans dotter litegrann.

”

”

Det må 
vara 
klyschigt, 
men att 
promenera 
längs ån är 
ett måste. 

Nu jobbar 
jag lite 
extra 
på bok
handeln 
och ska 
annars 
mest 
”bara” 
vara 
värd på 
Garvare
gårdens 
museum.

AMBASSADÖREN

Hon har varit med och format Trosa till dagens 
attraktiva turistpärla. Efter 40 år på några av 
ortens flaggskepp, tar Kerstin Betschart det 
lugnare – och kan strosa lite oftare längs ån.

Text och foto: Johan Karlsson
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RUT-avdrag för både 
trädgårdsskötsel och 

trädfällning - 50%

RT F
Ett tryggt och säkert familjeföretag

Vi hjälper er med trädgårdskötsel året runt!

Ulf, Joakim och Markus Trobeck

Våra utbildningar och försäkringar 
gör att ni kan känna er trygga när 

ni anlitar Trofix

GRÄSKLIPPNING

TRÄDFÄLLNING

DIKESKLIPPNING

TRÄDBESKÄRNING

BORTFORSLING

0156 - 678 700  • info@trofix.se • www.trofix.se

 trofix_ab                Trofix AB  

STUBBFRÄSNING

SNÖRÖJNING

Vi hjälper er även med: 
Slyröjning

Beskärning
Häckklippning
Ogräsrensning

Vägskötsel

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

LÖVRENSNING
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                 bomans.se  | info@bomans.se | 0156 525 00

HAMNKROG

Bomans lever upp till sitt motto: More is more  - less is a bore!
Varje hotellrum är unikt, från Hermès-rummet dekorerat med Hermèssjalar i guldramar som täcker taket, 
ll Knight Commander, en hyllning ll sångaren Bono.
Bomans är allt annat än minimalisskt.

Under sommaren har vi två krogar 
Bomans Hamnkrog ligger 10 steg från hamnkajen, här serveras det långa lata luncher ackompanjerat 
av goda drycker och skön musik. 
Bomans Restaurang håller öppet för middagar under sommaren. Vår generösa miljö inbjuder ll 
smakrika kvällar runt matbordet. Min favoritmat är ganska basic och klassisk, 
inget slår en Toast Pelle Janzon på högklassig oxfilé och Kalixlöjrom!

Under sommaren lever Bomans trädgård upp och blir en stor oas.

Hjärtligt välkommen! 

MENUMENY

Bomans Hotell & Restaurang
41 unika hotellrum 

Bomans Hamnkrog 
Öppet för lunch 

måndag-lördag från kl 12.00

 

Bomans Restaurang
Öppet för middag 

måndag-lördag från kl 18

The Twin Bar
Öppet varje dag från kl 14.00

The Twin Bar är Bomans nya hotellbar – här är livet 

lite  lättare, drinkarna lite godare, maten lite enklare 

(men ack så god) och sällskapet lite snyggare. 

Öppet varje dag från kl 14.00
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”Nu finns det en helt
annan puls året om”

Som barn flyttade du ett par 
gånger mellan Vaxholm och Tro
sa. När ”landade” du i Trosa mer 
på allvar?
– Jag var 12–13 år när mina för-
äldrar köpte det gula huset på 
Östra Långgatan. Efter hög-    
stadiet – jag var en av de första 
som fick gå i den nyuppbyggda 
Tomtaklintskolan – började jag 
på hotell- och restauranggym-
nasiet i Nyköping. Sedan jobba-
de jag som kock i Norge i några 
år och reste runt i världen någ-
ra vändor, tills jag 
träffade min fru 
Hanna och flytta-
de till Göteborg. 
Det var nära att 
bli västkusten för 
gott, men jag fick 
till slut min vil-
ja igenom och vi 
flyttade till Tro-
sa 2017. Idag bor 
vår familj i det där 
gula huset.

Vad lockade med 
Trosa?
– Småstadslivet. Att ha tomt. 
Närheten till naturen och havet, i 
kombination med att ha nära till 
Stockholm. Dessutom är jag till 
större delen uppvuxen här. Jag 
trivdes väldigt bra med vänner-
na, staden och tryggheten – och 
ville ge mina egna barn samma 
uppväxt.

Vad älskar du mest med Trosa?
– Stadskärnan i sig. Skogen, 
med några magiska sträckor på 
Sörmlandsleden runt knuten. 
Men framför allt skärgården. 
Den har jag vuxit upp med och 
älskar. Det finns ett väldigt stort 
utbud av öar, klippor och sand-
stränder. Har man en lite stör-
re båt kan man även ta sig till 
Landsort, Nynäshamn och an-
dra skärgårdsidyller utan större 
ansträngning.
– Sedan har Trosa förändrats 

mycket sedan jag 
var liten. Men 
inte till det sämre. 
Det är fortfaran-
de samma vackra, 
pittoreska miljö – 
men nu med ett 
klart större utbud 
när det kommer 
till krogar. Det 
som tidigare var 
en sommarstad 
där rullgardinen 
gick ner när au-
gusti tog slut, har 

nu en helt annan puls året om. 
Utbudet är ganska unikt.

Har du något smultronställe?
– Västsidan av Askö, med många 
enormt fina klippor. Där har jag 
spenderat många somrar. Det är 
dock lite av ett minfält av gryn-
nor där och därför hyfsat svår-
tillgängligt om man inte har ett 

sjökort som man följer ordent-
ligt eller erfarenhet av att vara 
där tidigare. Det som gör den 
sidan speciell är 
solnedgången i 
kombination med 
nästan öppet hav 
hela vägen till 
Gotland. Det ger 
känsla av västkust 
snarare än öst-
kust.

Som VD för Apela
go har du huvud
ansvar för Trosa 
Gästhamn, Köl
svinet, skärgårds
trafiken, skärgårdsbyn på Kråmö 
och numera även Trosa havsbad, 
där nya restaurangen Algoth på 
Udden bland annat ingår. Du har 
blivit en av dem med mest ansvar 
för Trosas anseende utåt. Hur 
känns det?
– Det har gått fort från att vara 
anonym till att många vet vem 
man är. Att jag får representera 
Trosa är så klart ett stort ansvar, 
men också roligt och ärofyllt. 
Det kräver även mycket jobb. Jag 
jobbar heltid från september till 
april och dubbel heltid övriga 
månader.

Vilken bild vill du att folk ska ha 
av Trosa?
– Det som Trosa alltid levt på 
– den pittoreska sommarstaden 

med mysiga gångstråk – kom-
binerat med ett stort utbud av 
hotell, restauranger och saker 

att göra. Den sist-
nämnda biten, 
själva upplevelse-
delen, vill jag vara 
med och utveckla 
vidare.

Du får fria händer 
att tillföra något 
till Trosa. Vad blir 
det?
– Jag tänker på fle-
ra saker. Men ska 
jag välja ett dröm-
projekt är det nå-

gon form av inomhusarena för 
ungdomar. Som en fritidsgård, 
fast mycket större: skejtpark in-
omhus, kanske en dansstudio, 
kanske en gamingstudio, med 
uppstyrd vuxen närvaro i en re-
ception. Öppet året runt. Gratis 
inträde för kommunens ungdo-
mar, men inträde för folk utifrån.

Du får en chansen att äta middag 
med en död Trosaprofil. Vem väl
jer du?
– När jag växte upp var Johanna 
Holmström en av mina bästa 
vänner. Hennes pappa Bosse är 
en av de mest kända journalister 
som det här landet haft. Det 
skulle vara fint att sitta ner med 
honom en sista gång och lyssna 
på ett gäng spännande historier.

”

”

Jag ville 
ge mina 
egna barn 
samma 
uppväxt.

Det skulle 
vara fint 
att sitta 
ner med 
honom.

AKTÖREN

Med ansvar för gästhamnen, havsbadet och 
skärgårdstrafiken har Johan Wolpher blivit ett 
av Trosas viktigaste ansikten utåt. – Det är ett 
stort ansvar, men också roligt, säger han.

Text och foto: Johan Karlsson

TROSA TROSAGUIDEN 2022
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ATT GÖRA

Fiska i ån
VAR Från Vagnhärad till hamn-
bassängen i Trosa.
FÖR VILKA Alla som har fiskekort.

Fiske är tillåtet (förutom på ett 
par uppmärkta platser) mellan 
den 1 januari och den 14 sep-
tember. Det krävs fiskekort för 
att få fiska. Alla under 15 år fiskar 
gratis (men måste också ha 
kort).

Trosa Stadsbibliotek
VAR Trosa torg.
FÖR VILKA Alla.

Ligger i gamla rådstugan, vägg 
i vägg med Trosa turistcenter. 
Funktionen Meröppet innebär 
att du som är över 18 år skaffar 
dig en särskild passerbricka och 

på så sätt kan komma in i bib-
lioteket utanför de vanliga öp-
pettiderna. Under Meröppet är 
biblioteket obemannat, men du 
som är låntagare kan själv låna 
och lämna tillbaka bibliotekets 
material, använda datorer och 
utföra andra ärenden som inte 
kräver stöd från personalen.

Sparka och kasta boll
VAR På flera platser.
FÖR VILKA De som vill röra på sig.

Inne i Trosa finns anrika an-
läggningen Skärlagsvallen. Här 
håller både Trosa Vagnhärad SK 
och nystartade Balkan FC till på 
fotbollsplanerna. Dessutom har 
Trosa Boulesällskap många fina 
boulebanor.

I Trosa finns även två så kallade 
qlan-planer. Den ena ligger vid 
Skärlagskolan, den andra vid 
Vitalisskolan.

Isrinken
VAR Vid Tomtaklintskolan.
FÖR VILKA Alla skridskosugna.

Sedan feburari 2022 finns en 
fullstor, konstfrusen isrink i Tro-
sa. Öppen under vinterhalvåret.

Golf
VAR På flera ställen.
FÖR VILKA Golfsugna.

Trosa har två 18-hålsbanor. För 
den som inte har grönt kort och 
bara vill putta lite på skoj, finns 
även två äventyrsgolfsbanor.

Skärborgarnas hus
VAR Vid korsningen Smäckbroga-
tan/Rodergatan.
FÖR VILKA Alla åldrar.

Trosa har en klassisk biosalong 
i Skärborgarnas hus. Hela loka-
len har nyligen renoverats. Trosa 
Bio och Opera visar bio, live-
opera och konserter på den stora 
duken.

Andra föreningar använder 
också Skärborgarnas hus för till 
exempel föreställningar, då det 
finns en scen.

Kulturstråket
VAR I centrala Trosa.
FÖR VILKA De som vill utforska 
Trosa, både med historiska och 
nutida ögon.

Kulturstråket sträcker sig från 
Trosa torg, till Garvaregården 
och ända ner till hamnen. 20 
platser är utmarkerade på kartan, 
som du hämtar hos turistcentret. 

Historien i Sörmland
VAR Trosa tätort.
FÖR VILKA Historieintresserade.

Röda, vimpelprydda skyltar 
finns utspridda i Trosa. Utom-
husutställningen berättar om 
turisterna, badgästerna och le-
digheten; om när vi fick ledig tid 
och vad vi gjorde med den.

Skejtparken
VAR Nära Trosaports-rondellen, 
vid pendlarparkeringen.
FÖR VILKA De som åker skate-
board, kickbike, inlines eller bmx.

Modern park som går att köra i 
både för nybörjare och erfarna 
åkare. Har bland annat en mini-
ramp och en stor funbox.

Friidrott
VAR I Tomtaklintområdet.
FÖR VILKA De som gillar friidrott – 
eller bara vill röra på sig i största 
allmänhet.

Stor friidrottsanläggning med 
löparbanor, längdhoppsgrop, 
kastring och höjdhoppsställ-
ning. Stor gräsyta i mitten, som 
även kan användas till fotboll.

Hundrastgård
VAR Vid Strandvägen.
FÖR VILKA Hundägare.

Du som vill låta din hund 
springa och leka av sig får gärna 
besöka rastgården, men se till att 
hålla dig till vissa grundläggande 
riktlinjer, som till exempel: Är 
det andra hundar på plats ska du 
först fråga om det är okej att du 
släpper in din egen hund, rasta 
din hund innan du släpper in 
den i rastgården och släng skräp 
i papperskorgen.

Tennis
VAR På tre olika platser.
FÖR VILKA Tennisentusiaster.

ÖSP har hand om asfaltsbanan 
i tätortens utkant, på vägen mot 
Västerljung. Den är öppen under 
sommarhalvåret. Nät och linjer 
finns. Släng skräp i soptunnan.
Såväl Trosa Vagnhärad Tennis-
klubb och Trosa Öbolandets 
Tennisklubb hyr ut utebanor om 
somrarna. Den förstnämnda lig-
ger nära Industrigatan, den sist-
nämnda ute på Öbolandet. 

Padel
VAR På fyra olika ställen.
FÖR VILKA Padelälskare.

Modesporten de senaste åren! 
TVTK bygger färdigt en hall 
med fyra banor under 2022. 
ÖS Padel har en inomhusbana. 
Åda har en dubbelbana och en 
singel bana utomhus. Trosa Pa-
del erbjuder två dubbelbanor 
mitt emot ABC-bryggorna.
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Livsmedelsverket rekommenderar att man 
testar sitt brunnsvatten minst var tredje år.

Vi på Rörfirman J. Franzén AB i samarbete 
med Callidus Vattenrening hjälper dig hela 
vägen från vattenanalys till installation och 
service av vattenfilter. 

Kontakta oss på 0156-26670 eller titta in på 
Åda Säteri för att hämta en vattenanalys.

Varmt välkommen!

Trött på kalk?

Lösningen är

kalkfilter 
 Delta  
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UT I NATUREN

STRÄCKA Trosa–Tullgarns slott.
LÄNGD 20 kilometer.
VINDSKYDD Ja.
VATTENKÄLLA Ja, vid Stensund.

"På sina håll, inte minst när man 
börjar närma sig Tullgarn, är 
den här etappen väldigt fin. Du 

får allt; havsutsikt och fina sko-
gar. Men ju närmare du kommer 
Trosa, desto mer av etappen går 
längs vanliga vägar och ska jag 
vara riktigt ärlig är det inte jätte-
kul. Fördelen är att större delen 
av sträckan är lämplig för de allra 
flesta. Jag möter vandrare i alla 

åldrar, från yngre medelåldern 
till folk som är runt 70 år. Tänk 
på att det är tältförbud på vissa 
håll, inom reservatet vid Tull-
garn och vid Komöte."

Sebastian Onali
Etappansvarig

Sörmlandsleden etapp 56

Trosabacken
VAR I Vitalisskogen.
FÖR VILKA De som vill åka utför 
på vintern, springa uppför eller 
cykla utför på sommaren. 

Trosabacken sköts av Trosa Al-
pina Klubb. När temperaturen 
tillåter jobbar klubbens eldsjälar 
med att spruta konstsnö och pre-
parera backen med pistmaski-
nen. Det senaste året har backen 
uppgraderats på flera vis! Nu 
går det även att cykla downhill 
i TAK:s regi. När det inte lig-
ger snö är det även många som 
springer i backen.

Bad
VAR Flera olika platser.
FÖR VILKA De som vill svalka 
sig eller spendera en dag på 
stranden.

Det finns tre kommunala bad-
platser: Komöte, utanför tät-
orten, samt Trosa havsbad och 
Borgmästarholmen, båda ute på 
Öbolandet. I alla tre fallen hand-
lar det om havet och saltvatten.
Komöte och Borgmästar holmen 
är något mindre stränder, medan 
havsbadet är en anläggning med 
hopptorn, äventyrsgolf, kiosk 
och restaurang.

Elljusspår
VAR I Vitalisskogen.
FÖR VILKA De som vill gå, springa 
eller cykla.

Elljusspåret är 2,4 kilometer 
långt för den som springer 
hela. Eller så viker du av innan 
Vitalisskolan och löper in på den 
nyaanlagda, belysta gångvägen – 
om du vill springa några hundra 
meter kortare.

Spåret är relativt kuperat och 
utmanande.

I Vitalisskogen finns även 
mountainbike-leder för den som 
gillar att cykla.

Utegym
VAR Vid Vitalisskolan.
FÖR VILKA De som vill lyfta
stockar i friska luften.

Strax ovanför Vitalisskolan ligger 
ett utegym bland tallarna. Här 
kan du testa din styrka genom 
att lyfta stockar i olika storlekar. 
Det finns även tunga rep, en 
balansbana och en ställning för 
armgång.

För den som vill lyfta lite lätt-
are finns ett mindre utegym bak-
om Skärborgarnas hus. Gymmet 
är lämpat för äldre personer  
men får användas av alla.
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Lev livet hemma

Folkpool Järna 
Ullängsvägen 1
info@folkpooljarna.se

Lev livet hemma

Pool
Quadrapool 3,5x6,5 m

från 128 900:-
Ord. pris 155 085:-

Läs mer på folkpool.se
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Från allra första början var Trosa 
en annan by, på en annan plats. 
Det som en gång var Trosa skulle 
idag ha tillhört Vagnhärad. Strax 
söder om Trosa lands kyrka, ett 
par stenkast från dagens Härads-
vallen, fanns en stadsbildning re-
dan för 700–800 år sedan.

Den tyckte Erik av Pommern 
inte om. 1445 bestämde han sig 
för att göra något åt saken. Den 
vid det laget Gotlandsbaserade 
tidigare kungen hade gjort till ny 
vana att sjöröva och härja längs 
östkusten. Trosa brändes ner till 
grunden.

Bara några år senare, 1449, 
tvingades Erik lämna över både 
Visby och Gotland till det svens-
ka fastlandets nye kung, Karl 
Knutsson. I början av 1454 fick 
Trosa nya stadsprivilegier.

Men tyvärr blev inte det ”nya 
gamla Trosa” någon långvarig 
succé. Landmassorna höjdes, ån 
blev allt grundare och de som 
försörjde sig på fiske – vilket var 
de flesta – flyttade söderut. Sta-
den flyttade på sig. 1610 utfärda-
de Karl IX ett nytt privilegiebrev 
– vilket man får se som den for-
mella födelsen av dagens Trosa.
Under 1600-talet var det själv-
hushåll som gällde. Varje familj 
klarade sig själv, med det den 
klarade av att producera. Fisket 

var så klart centralt (vilket det 
fortsatte att vara i flera hundra 
år framöver). En del hade även 
djur. Bland annat borgmästa-
ren, som hade kossor på dagens 
Öbolandet. Han hade först till-
gång till hela ön, men fick till slut 
nöja sig med en liten del, som vi 
numera känner som Borgmäs-
tarholmen. Där finns det numera 
ett kommunalt bad.

Men nya Trosa slapp inte heller 
undan när det kom till det här 
med att bli nedbränd. Den 23 
juli 1719 dök ryssen upp och 
skövlade.

Inte ens kyrksilvret lämnades 
ifred, trots ett heroiskt rädd-
ningsförsök av klockaren i Tro-
sa stads kyrka. Som plåster på 
såren för honom var kyrkan och 
klockstapeln de enda byggna-
der som – tillsammans med en 
gammal väderkvarn – skonades i 

härjningarna. Inte för att ryssen 
var snäll, utan för att de använde 
kyrkan som stall.
Desto trevligare storfrämmande 
var det 22 år senare, när Carl von 
Linné hälsade på i staden. Eller 
trevligt och trevligt, Trosa hade 
knappt hämtat sig efter rysshärj-
ningarna och den världskände 
botanikern var föga imponerad: 
”Trosa stad låg intill sjöviken, att 
små fartyg kunde gå upp till bro-
en mitt för torget; utom vilken 
förmån och att han är så ganska 
liten intet märkvärdigt här före-
föll. Dess belägenhet en halv mil 
från landsvägen lärer mest för-
hindrat dess tilltagande.”

Det där med att ha begränsat 
med förbindelser är också orsa-
ken till Trosas välkända slogan, 
”Världens ände”. När Trosa flyt-
tades fanns det inte direkt asfal-
terade vägar som löpte i alla möj-
liga väderstreck från tätorten, 

som idag. Det fanns en väg och 
den gick på västra sidan av Trosa-
ån. De vägfarande fick alltså vän-
da om och ta samma väg tillbaka 
om de ville lämna staden. Så såg 
det ut till långt in på 1800-talet.

Trosa var vid det här laget en fli-
tig ort på framväxt. På 1870-talet 
låg staden etta i Sörmland när det 
kom till antalet verkstäder Tro-
sa kommun brukar toppa olika 
företagsrankingar även idag. Vid 
den här tiden blev turistnäring-
en allt viktigare och den står sig 
starkt än idag.

För att trygga framtiden behö-
ver det födas barn. På 1880-talet 
och nära på 100 år framöver var 
den vita byggnaden vid Västra 
Långgatans slut sjukstuga, ett tag 
med riktig BB-avdelning till och 
med. Långt efter att den lokala 
primärvården flyttade till den 
nybyggda vårdcentralen i Tom-
taklintområdet, fyller den vita 
byggnaden en viktig roll. Den 
är numera kommunhus och har 
sedan Trosa blev egen kommun 
i början av 1990-talet, varit plat-
sen som de som styr kommunen 
sitter på.

Källor
Hans Nilssons böcker, 
trosa.se, trosa.com.

HISTORIA

Trosa Hembygdsförening och Garvaregården

Trosa Hembygdsförening bildades 1936 och Iwar Nilsson blev dess 
första ordförande, men efterträddes snart av sonen Hans Nilsson 
som under många år lade ned ett oerhört arbete i föreningen. 
Föreningen har stora samlingar: föremål, foton, bandade intervjuer 
och så vidare – allt tack vare Hans. Dessa samlingar utgör i dag en 
ovärderlig tillgång i föreningens ägo.

Garvaregården var en av de första platserna som byggdes upp efter 
rysshärjningarna. Under hela 1800-talet var den garveri. Under 
Hans Nilssons ordförandetid på 50-talet köpte hembygdsföreningen 
Garvaregården. Sedan dess har det varit en naturlig samlingspunkt 
vid större evenemang. Det museum som Hans grundade där är nu 

en av Trosas intressanta sevärdheter för såväl turister som ortsbor. 
Hembygdsföreningen ansvarar för museet och övrig verksamhet på 
Garvaregården. I museet visas en utställning över Trosas historia. 
Bland annat finns många föremål från den tid då fisket var den 
viktigaste näringskällan i staden.

I det lilla kaféet på gården serveras kaffe med bakverk. I hant-
verksbutiken säljer hantverkare och konstnärer från Trosabygden 
sina arbeten, bland annat i trä, textil och keramik.

Garvaregården har öppet på sommaren.

Källor
Trosa Hembygdsförening och minnestext av Inger Rask

Del av Garvaregården i vårskrud.
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För härliga upplevelser
www.trosastadshotell.se  0156-170 70

Äta och umgås
Ett vardagsrum för Trosabor-
na, en naturlig samlingsplats 
för att äta och dricka gott. 
Kanske fira en högtidsdag eller 
slinka in för en lunch. Möjlig-
heterna är många, matsalar 
med vita dukar och kristall-
kronor eller en modern Bistro 
med barhäng samt ett kök 
med höga ambitioner. 
Luncher på vardagar och AW 
på fredagar - sommaruppehåll.
När det är varmt myllrar det 
på uteserveringen och på som-
marsöndagar är grillen igång.

På Stadscaféet hoppas vi att du ska hitta 
ditt favoritfika eller en smaskig glass Njut 
av en paus vid åkanten intill Trosa torg.

En fika vid
åkanten Trosa

Stadscafé

Spa hela sommaren
I sparelaxen kan man koppla av och känna 
harmoni i varma källan, i aromarummet 
och i torr- och ång-bastun. Det finns en 
meny av härliga spa- och resultatinriktade 
hudvårdsbehandlingar att boka. Här finns 
träningsrum, spalounge med bar samt en 
butik för kroppsvård, skönhet och roliga 
presenter. Vi kan hudvård.
Öppet 10 - 18 hela veckan i sommar!

Hos oss är du
huvudperson

 

Varmt välkommen!

Bo 
Rummen är personligt inredda med hög 
sovkomfort. Elva av våra 44 rum har luftre-
nare och mycket bra luftmiljö. Funktionsan-
passade rum finns samt hundrum med bästa 
vännen.

Konferens
Många konferensgrupper återkommer till 
Trosa och Stadshotellet. Det är nära till 
Stockholm och enkelt med Trosabussen. 

Det händer mycket ...
Stadshotellet växer. Snart ny konferenslo-
kal och nästa projekt är en utökad trädgård 
med mer plarser för uteservering. Följ oss i 
sociala kanaler för att se vad som sker.
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plastkulor finns det på Häradsvallens konstgräs. Eller nej, det har vi faktiskt 
ingen aning om. Men många plastkulor ÄR det på elvamannaplanen. 
När TrosaGuiden skickades till tryck var en renovering av konstgräset 
planerad att genomföras i början av sommaren 2022.

4

Vagnhärad

nytt resecentrum planeras i Vagnhärads utkant, mellan 
Kalkbruksvägen och E4. Bygget är en del av storsatsningen 
Ostlänken. Exakt när det står färdigt är oklart.

avgångar är det från den nuvarande tågstationen varje 
dag (enligt tidtabellen i mars 2022). 23 i riktning mot 
Stockholm och 22 i riktning mot Norrköping. Plattformen, 
vars kungliga väntsal härstammar från 1913, har aldrig 
varit så frekvent trafikerad.

Så många böcker ingår 
i Sven Delblancs rikskända 
romansvit om Hedeby, 
baserat på hans barndoms 
Vagnhärad. 

23 459 192 463 587
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1 NATURRESERVAT
NÄRA CENTRUM
Lånestaheden är naturskyddat 
sedan 2015 och är 29 hektar stort. 
Reservatet ligger inne i Vagn

härad och består av betade 
häll marker. Här blåser 

historiens vindar friskt.

För 51 år sedan bildades Finska Föreningen. 
Föreningsgården ligger i Lånesta i Vagn härad. 51
Det bor cirka 1500 personer med finsk 
påbrå i Trosa kommun.

2
kyrkor finns 
i Vagnhärad: 
Trosa lands 
kyrka och Vagn
härads kyrka.

Vagnhärad har sin alldeles egen 
helikopter. Eller tja, Hulokopter snarare. 

Den gamla klenoden går att skåda på Hulos 
övervåning och har varit populär bland barn 

i flera årtionden.

BADHUS
Safiren har funnits 
i över 30 år. Sedan 
2021 sköts driften av 
företaget BeFair.
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ILLUSTRATIONER FOLKE BAGGER
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”Vagnhärad är lagom 
stort. Familjen trivs här.”

Var har du bott?
– Jag är uppvuxen på Albano
plan, rätt nära Häradsvallen. 
Sedan flyttade jag och ”frugan” 
ihop i Hagarna. Vi hann även 
bo på Stationsvägen mitt emot 
OKmacken innan vi flyttade dit 
vi bor idag, på Nygårdsplatån. 
Vi har hunnit bo här i tio år nu.

Albanoplan, Hagarna, Stations
vägen och Nygårdsplatån... Det 
känns som de fyra mest ”vagn
häriga” ställena man kan bo på?
– Haha, exakt. Vi 
har bockat av alli
hop. Lika bra.

Är din familj här
ifrån från början?
– Pappa är från 
Mörkö och mam
ma är från Väster
ljung ursprungli
gen, men flyttade 
till Vagnhärad när 
min morfar bygg
de hus på Brovä
gen. Så man får 
nog säga att släk
ten är rätt djupt 
rotad här i trak
ten.

Varför har du 
stannat kvar?
– Jag trivs här. Familjen trivs här. 
Det är lagom stort. Vi har natu
ren runt knuten, då det inte tar 

mer än fem minuters gång att 
vara ute mitt i skogen. Sedan 
kan du hoppa in i bilen och vara 
uppe i Stockholm på under en 
timme. Du får det bästa av båda 
delarna. Jag har egentligen aldrig 
funderat på att flytta, framför allt 
inte nu när barnen är 13 och 15 
år gamla och har skola och alla 
polare här.

Brukar du sitta mycket i bilen?
– Jag jobbar i Stockholm som 
byggnadsarbetare. Går upp vid 

fem och börjar 
jobba halv sju. 
Det gör att jag 
slipper köerna på 
morgonen och 
rätt ofta även på 
eftermiddagen. 
Det är alltid skönt 
att kommer ner 
hit till lugnet när 
arbetsdagen är 
slut.

Hur skulle du be
skriva din upp
växt?
– Lugn och trygg. 
Ett härligt gäng 
polare som bodde 
nära varandra. Vi 
spelade ”inneban

dy” utomhus hemma på gatan, 
året om oavsett om det var snö 
eller sommarsol, tills klubbornas 
plastblad var helt nednötta. Eller 

så drog vi upp i skogen och klätt
rade i träd. Eller spelade fotboll. 
Eller åkte skateboard, även om 
det var lite senare.

Känns Vagnhärad 
som samma ort 
idag?
– Storleken har 
ändrats sedan 
90talet, men an
nars känns det 
rätt snarlikt. Det 
är kul att samhäl
let växer, med fler 
affärer och bo
stadshus. Samti
digt får det inte 
bli FÖR stort, för 
man vill ju att det 
ska få fortsätta 
vara gamla trygga 
Vagnhärad.

Vad gillar du att 
göra?
– Grilla, lyssna 
på lpskivor 
och röka 
cigarr.

Om vi 
bortser 
från grillen: 
Har du något 
favoritställe i Vagn
härad?
– Att gå under broarna vid ån. 
Folk kanske kallar det Husby 

park idag, men jag brukar bara 
säga ”under broarna”. Jag var 
där och gick så sent som i förra 
veckan. Det är en fin plats och 

ett mysigt prome
nadstråk som folk 
som vuxit upp i 
Vagnhärad lätt 
glömmer bort.

Är det något du 
skulle önska fanns 
i Vagnhärad som 
saknas idag?
– En snabbmats
restaurang kan
ske. Eller någon 
trevlig pub? En 
pub där man kan 
sätta sig och ta ett 
glas, kanske på en 
schyst uteserve
ring. Det finns ett 
stort sådant ut
bud i Trosa, men 
knappt något alls 
i Vagnhärad. Det 
kan jag sakna.

Om du skulle få äta middag med 
en död Vagnhäradsbo, känd eller 
okänd, vem skulle det då vara?
– Det som ploppar upp spontant 
i huvudet är min morfar. Han 
gick bort 1994, så jag hann inte 
träffa honom så mycket som jag 
hade velat. Det hade varit kul 
att få prata med honom över en 
middag.

”

”

Vi har na-
turen runt 
knuten, 
då det inte 
tar mer än 
fem minu-
ters gång 
att vara 
ute mitt 
i skogen.

Det är en 
fin plats 
och ett 
mysigt 
prome-
nadstråk 
som folk 
som vux-
it upp i 
Vagnhä-
rad lätt 
glömmer 
bort.

AMBASSADÖREN

Lugnt och tryggt, men med närhet till det mesta. 
Jesper Ekman har bott i Vagnhärad hela livet – 
och det lär inte förändras framöver.

Text och foto: Johan Karlsson
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FÖ�N�GSKAMP�

   1 Juli 20�

FÖRENINGSKAMPEN 
- En lagtävling där flest deltagare i mål vinner! 

Även pris för bästa tid och laganda! 
Vi erbjuder under årets lopp en ny lagtävling  

(minst 10st deltagare i varje lag) från 13 år och uppåt  
kan delta på 2,3 km, 4 km eller 8,9 km. 

Anmäl ert lag och utmana övriga föreningar! 
Laget som har flest deltagare (tränare, lagdeltagare)  

i mål får 2 500:-oavsett vilket lopp man väljer.  
Alla springer i sina klubbkläder. 

Den snabbaste killen och den snabbaste tjejen på 8,9 km 
vinner pris värt 500:- var. Bästa lagutstyrsel t ex med en 

fotboll, innebandyklubba, käpphäst erhåller 10 biljetter till 
Boda Borg i Oxelösund för bästa anda!

OBS! Anmälan är rabatterad med 50% . 
 Anmälan senast onsdag 29 juni!  

Föreningar kan bli fakturerade. Lagledaren anmäler 
 laget  med ”Föreningskampen framför 

 lagnamnet via specifik länk under ANMÄLAN  
........... 

SPRING TROSA STADSLOPP GRATIS!SPRING TROSA STADSLOPP GRATIS!

OBS! Ingen gratisanmälan  OBS! Ingen gratisanmälan  
på plats  1 juli!på plats  1 juli!

Mer information på www.trosastadslopp.se  

V i n n  5 0 0 0 k r  V i n n  5 0 0 0 k r  
t i l l  K L A S S E N !t i l l  K L A S S E N !

Klassen med flest deltagare i mål vinner! Klassen med flest deltagare i mål vinner!   
Vid lika antal i mål gäller antal elever/klass. Vid lika antal i mål gäller antal elever/klass. Detta gäl-
ler endast elever i 4:an eller 5:an och 7 :an eller 8:an 
på en skola i Trosa Kommun. Under ANMÄLAN finns 

en specifik länk där du eller klassansvarig kan anmäla 
dig eller hela klassen med namn, ålder, ”Klasskam-

pen” framför skola och klassnamn.
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Agora
Albins & Vera
Blomateljén
Bomans 
Cecces
Cozy at the corner
Greison
Holly & Details
Lottas Ost & Delikatess
Perspektivet/In The Mood
Salong Våga Mer
Skostället
Team Sportia
Tre Små Rum
Trosa Bok
Trosa Optik
Trosa Stadshotell & Spa
Två små svin
Visthuset
ÖSP

 

Albins & Vera   
SALONG VÅGAMER

TROSA BOKHANDEL

DEN POSITIVA LOKALTIDNINGEN

PERSPEKTIVET/IN THE MOOD

TROSA
ÅRET OM

Den lilla staden med det stora utbudet
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Arbete
Profil Fritid �

Fest
0156 - 10600

Ungdomens hus

FOTOGRAF. Eric Lindberg

på Hulo

Välkomna 362 dagar om året!
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"Här pratar man på ett 
annat sätt med grannarna"

Hur hamnade ni här?
– Vi bodde uppe i Stockholm 
och hade en romantisk dröm 
om att starta ett litet hotell. Först 
skulle vi vara i Toscana i Italien 
eller i södra Frankrike. Vi börja-
de sedan fundera på Sverige, var 
vi skulle kunna tänkas hålla till 
då. Vi ville inte vara på Österlen, 
eftersom den typen av verksam-
het vi drömde om i princip bara 
fanns där nere då, för runt tio 
år sedan. Vi ville helst vara nära 
Stockholm och gärna nära vat-
ten. Trosa ploppa-
de upp som ett lo-
giskt alternativ. Så 
vi skrev Trosa på 
Hemnet och, tja...

Sund utanför 
Vagnhärad dök 
upp?
– Det var den 
enda träffen. Vi 
åkte hit och blev 
helt frälsta av 
platsen. Vi hade 
egentligen inte råd, men ban-
ken i Trosa köpte vår vision. Så 
vi flyttade in i december 2012. 
Sund Nergården hade fram till 
dess alltid varit en privatbostad. 
Vi hade ingen buffert, men kun-
de sakta men säkert börja forma 
platsen tack vare hjälp från goda 
grannar, vänner och familj. Efter 
två år öppnade vi: fyra rum, fru-
kost, inget mer. Jag jobbade fort-

farande heltid som restaurang-
chef i Stockholm.

Sedan dess har verksamheten 
vuxit organiskt till ett mindre ho-
tell med kvalitetskök, pool och 
allt möjlig lyx. Ni har flera anställ-
da. Har ni uppnått drömmen än?
– Det här är mer än vår vildaste 
fantasidröm. Men ja, hade vi fått 
möjlighet att drömma fullstän-
digt fritt – vi försökte ju ändå 
hålla oss hyfsat jordnära – så 
skulle det ha varit precis så här 

som vi har det nu.

Om du skulle be-
rätta för den oin-
vigde: Vad är Sund 
Nergården?
– Ett litet hotell 
med restaurang, 
där det serve-
ras god mat och 
mycket vin. Bad 
och härlig ut-
sikt. ”Glamping” 
för den som vill. 

Men framför allt är det väldigt 
familjärt, med en slags hemma 
hos-känsla.

Du nämnde goda grannar. Har 
grannsamverkan varit god på 
Sund?
– Verkligen. Ska vi lyfta fram 
några lite extra är det våra gran-
nar Sam och Jane. Sam plogade 
utanför huset när Niklas började 

prata med honom och frågade 
om han kunde hjälpa till med en 
smågrej. På den vägen blev Sam 
sedan involverad i vår resa. Han 
kan mycket om 
mycket, en massa 
fix och trix. Det 
är helt otroligt 
egentligen, hur 
mycket som han 
– och även Jane – 
har hjälpt oss. 

Varför?
– Jag ... vet inte 
riktigt, faktiskt. 
Jag tror att det kan 
ha något att göra 
med mentaliteten 
ute på vischan. 
Här pratar man 
på ett helt annat 
sätt med grannar-
na än när man bor 
i lägenhet i Stock-
holm, får då vet 
du inte ens vad fasen grannen 
heter. Sedan antar jag att det är 
kul när någon gör något roligt 
där man bor och att de förstod 
vår vision och ville hjälpa oss att 
nå den.

Nu rullar det på bra för er?
– Det gör det. Pandemin var 
fruktansvärd för vår bransch på 
vissa håll, men här nere var det 
nästan tvärtom, inte bara för oss. 
Från den första juni till den sis-

ta augusti 2021 hade vi 100 pro-
cents beläggning. Alla rum var 
alltså bokade alla dagar. Nu rider 
vi på den här vågen och är i full 

gång med att byg-
ga ut (intervjun 
gjordes i mars 
2022). Vi kom-
mer bland annat 
att gå från sju till 
elva rum, flytta re-
ceptionen och få 
en helt ny matsal 
med plats för fler 
gäster.

Till sist: Vad är det 
bästa med Vagn-
härad med om-
nejd?
– Det som är så 
härligt med den 
här lilla kom-
munen är att det 
finns ett så stort 
utbud av allting. 

Hotell- och restaurangutbudet 
är fantastiskt. Samtidigt är det 
väldigt centrerat till Trosa, vil-
ket är logiskt – och bra för oss. 
Vi tycker att det är skönt att ligga 
utanför, där vi får vara vår egen 
lilla utpost.

”

”

Det här är 
mer än vår 
vildaste
fantasi
dröm.

Det som 
är så här
ligt med 
den här 
lilla kom
munen 
är att det 
finns ett 
så stort 
utbud av 
allting. 

AKTÖREN

Drömmen var Toscana. Verkligheten blev 
Vagnhärad. – Och vi kunde inte vara gladare 
över det, säger Johan Asknergård, som driver 
Sund Nergården ihop med sin man Niklas.

Text och foto: Johan Karlsson
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ATT GÖRA

Kommunala lekparker
VAR Vid Midsommarvägen och 
nedanför badhuset Safiren.
FÖR VILKA Alla leksugna barn 
(och vuxna).

Mitt bland villorna, med utsikt 
över Vagnhärads vidder, ligger 

Trosa kommuns senaste lekpark: 
Midsommarvägens lekplats. 
Den innehåller bland annat en 
klättervägg, en "borg" i trä med 
spännande hängbro och en ka-
rusell som du sätter fart på själv.
Rakt över gatan från Safiren 
ligger Safirenparken. Den har 

funnits länge, men renoverades 
kraftigt 2018. Sedan dess har 
den också ett mindre utegym. 
Gymmet får användas av vem 
som helst, men inte till lek!

Även skolgården till Fornby- 
och Hedebyskolan har många 
roliga grejer att leka på.

Badhuset Safiren
VAR Centrumvägen, efter 
skolorna.
FÖR VILKA Alla som vill bada eller 
simma.

Safiren har 25-metersbassäng 
med trampolin, lekbassäng samt 
varmpool. Kafeteria finns, bastu 
likaså. Sommaren 2021 sålde 
trotjänaren Mikael Norevall sitt 
företag till BeFair. Men anlägg-
ningen drivs vidare i den anda 
han byggt upp under 30 års tid.

Hundrastgård
VAR Vid Lånestavägen.
FÖR VILKA Hundägare.

Den gamla tennisplanen med 
asfaltsunderlag är numera par-
keringsplats och en liten del av 
grönytan intill Lånestaheden har 
blivit hundrastgård. Du som vill 
låta din hund springa och leka av 

sig får gärna besöka rastgården, 
men se till att hålla dig till vissa 
grundläggande riktlinjer, som 
till exempel: Är det andra hun-
dar på plats ska du först fråga om 
det är okej att du släpper in din 
egen hund, rasta din hund innan 
du släpper in den i rastgården 
och släng skräp i papperskorgen 
som finns på platsen.

Korslöt återvinningscentral
VAR Strax utanför Vagnhärad, på 
vägen mot Tullgarn.
FÖR VILKA I första hand kommun-
bor samt andra fastighetsägare i 
kommunen.

Kommunens stora återvin-
ningscentral! Här lämnar du 
ditt grovavfall och farliga avfall. 
I början av 2021 öppnades den 
nya anläggningen för privatper-
soner, med utökade öppettider 
(öppet varje dag numera), fler 
fraktioner och ett passersystem.

Biblioteket Navet
VAR Vagnhärads torg.
FÖR VILKA Alla.

Fräscha lokaler med några få år 
på nacken. Funktionen Meröp-
pet innebär att du som är över 
18 år kan komma in i biblioteket 
utanför de vanliga öppettiderna, 
förutsatt att du har passerbricka.

Padel
VAR Kalkbruksvägen.
FÖR VILKA Alla padelälskare.

Våren 2022 öppnade Padel-
center Trosa-Vagnhärad sin stora 
hall i Vagnhärad. En singelbana 
och fem dubbelbanor erbjuds 
(padel spelas nästan alltid i 
dubbel).



31

TROSAGUIDEN 2022

Nyinlyttad
Barnfamilj

Trosa Församling
En plats för alla i vackra 

Trosa kommun

På Kyrkföris träffar ni andra nyinyttade barn 

med plats för lek och glädje för alla.

Trosaborna kallar det 

Kyrkföris
Öppen verksamhet för barn och 

föräldrar med kreativt skapande, 

sagoläsning och sångstund.

 Kyrkbaby i Vagnhärad
Öppen verksamhet för barn 

0–12 månader med vuxen.

Juniorer i Vagnhärad
Utifrån olika material får barnen 

bekanta sig med kyrkan och 

traditioner.

Kör-lek i Trosa
I Kör-lek blandar vi musik, 

lek och rörelse! 

Barnkören The Angels
Församlingens miniorkör 

”The Angels” är för 

barn  7–9 år

Juniorkören The Stars
Församlingens juniorkör 

”The Stars” är för barn 10–12 år

KYRKIS

0156-529 00 www.svenskakyrkan.se/trosa
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Elljusspår
VAR Vid Häradsvallen.
FÖR VILKA Alla som vill röra på 
kroppen och gå eller springa.

1 950 meter långt. Lagom utma-
nande, med ett par lite längre stig-
ningar. Vid elljusspåret har TBOK 
MTB-spår för den som vill cykla.

VAGNHÄRAD TROSAGUIDEN 2022

UT I NATUREN

Tullgarn
VAR Utanför Vagnhärad, längs 
gamla vägen mot Hölöhållet.
FÖR VILKA Den som vill besöka ett 
anrikt slott – eller vandra i vacker 
natur.

Tullgarns slott är ett av Sveriges 
mest populära kungliga utflykts- 
mål. Det här var bland annat 
Gustaf V:s och drottning Vikto-
rias sommarslott. Slottsparken, 
med sina lindar och alléer, är en 
utmärkt plats för picknick.

Det nuvarande slottet byggdes 
på 1720-talet och har varit ett 
kungligt lustslott sedan 1770-ta-
let då staten överlämnade Tull-
garn till hertig Fredrik Adolf.

"Tullgarn" kan även anspela på 
naturrservatet som instiftades 
1984. Rent tekniskt tillhör Tull-
garn Södertälje kommun, men 
förknippas av de flesta mer med 
Trosatrakten. Här kan du blicka 
över massiva ängar eller gå på ut-
manande stigar i kuperad bland-
skog.

STRÄCKA Sillekrog–Hungaskogen.
LÄNGD 17 kilometer.
VINDSKYDD Inte vid den här 
tidningens tryck.
VATTENKÄLLA Ja. Vid Hunga.

"Den del av etappen som jag är 
ansvarig för börjar vid Safiren 

inne i Vagnhärad. Den går se-
dan bort förbi Häradsvallen, via 
Trosa lands kyrka och över sko-
gen fram till Hunga gård. Sedan 
viker den av upp i skogen igen, 
fram till en anslagstavla. Där de-
lar leden på sig, en väg mot Tro-
sa och en mot Västerljung. Min 

del av etappen är lätt. Det är en 
platt stig som går förbi nedanför 
Hulo och bort till kyrkan. Det är 
ganska slätt även i skogen, inte 
särskilt kuperat."

Lennart Karlsson
Etappansvarig

Lånestaheden
VAR Inne i Vagnhärad. Parkering 
vid Lånestavägen.
FÖR VILKA Den som vill strosa 
runt i fridfull natur, men inte ta 
sig ut i obygden för att göra det.

Lånestaheden är ett av kommu-
nens  egeninrättade naturreser-
vat och är en riktig naturpärla i 
hjärtat av Vagnhärad. Berggrun-

den av urkalksten gör att flera 
sällsynta växter finns här. Heden 
är också ett av de rikaste forn-
lämningsområdena i Sörmland, 
med ristningar i berget på flera 
ställen (de är dock till stor del 
täckta av mossa och annan växt-
lighet och det är INTE okej att 
flytta på det som växer i ett reser-
vat). Ibland kan du möta får på 
promenaden.

Sörmlandsleden etapp 55:1

Husby park
VAR Inne i Vagnhärad. Vid ån.
FÖR VILKA De som vill ha en liten 
oas att gå till eller ta en mysig 
promenad längs den porlande ån.

Från Trosa kommuns hemsi-
da: "Strax intill stationen flyter 
Trosaån genom ett parti som 
i vardagligt tal kallats ravinen. 
Det är en hisnande miljö som 
sammanfattar bygdens historia: 
vattenfallet som möjliggjorde 
kvarnverksamhet för de kring-
liggande odlingarna, ån som 
försörjde kalkbruken och ortens 
förbindelse med havet, samt inte 
minst järnvägsbron i söder och 
gamla riksettan i norr. Dalgången 
som formats av Trosaån kallar vi 
idag Husby park, en stillsam och 
samtidigt omtumlande 
miljö, fylld av naturlig 
dramatik genom sin 
kupering och lum-
miga grönska."
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Service | Reparationer | Däckservice 
Hjulinställning | Rostlagning
Vi arbetar med alla märken, även mopedbilar Ö:a Kyrkvägen 3 Vagnhärad

Service | Reparationer | Däckservice 
Hjulinställning | Rostlagning
Vi arbetar med alla märken, även mopedbilar Ö:a Kyrkvägen 3 Vagnhärad



Trosas  
vackraste  
omgivning 

Den nya skärgårdskrogen!
Hos Algoth på Udden serveras svalkande drycker, 
mat för själen och milkshakes för att det är semester!  
Njut av goda smaker och grym service med en
fri utsikt över skärgården. 

–  hos oss är skärgården  
alltid närvarande!

STUGOR
GLAMPING

CAMPINGPLATS
HUSVAGN & HUSBIL

BADSTRAND
SKÄRGÅRDSTRAFIK

TROSA HAVSBAD & CAMPING  
ÄR EN DEL AV APELAGO GROUP. 

www.apelago.se
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FORNTID På stenåldern var om-
rådet där Vagnhärad nu ligger 
en övärld. Enstaka arkeologiska 
fynd har gjorts på höjder cirka 
50 meter över havet.

Varefter vattnet 
sjönk un-
d a n 
u n d e r 
b r o n s -
åldern och 
j ä r n  å l d e r n 
byggdes bond-
gårdar på lämp-
liga platser och 
runt dem gravfält. På 
vikinga tiden under sena 
järn åldern tillkom runste-
nar och runristningar.

MEDELTID Från 1200-talet har 
det funnits två olika områden.  
Dels Vagnhärads socken, dels 

Trosalands socken med varsin 
kyrka. Gårdarna som funnits 
länge ligger kvar på samma plats. 
Vid Trosa lands kyrka fanns en 

tätare bebyggelse 
med en liten 

hamn (Tro-
sa första 

stad). 
Tro-
ligen

fanns 
den redan 
under 
järnåldern.

NYARE TID Från 
1600 talet till slu-
tet av 1800-talet 
händer inte några 
större föränd-
ringar i området.                                                                                                                               
Men då bestäm-

des på högre ort att det skulle 
byggas en järnväg. Tidigare hade 
trafiken gått på landsväg med 
häst och vagn. Stora landsvägen 
(Göta landsväg) mellan Stock-
holm och södra Sverige passerar 
här. Vid Åby fanns en skjutssta-
tion med krog och gästgiveri. 
Där hade man också ting. Cirka 
1850 fick man ha handelsbodar 
även på landet. 1860 fick Vagn-
härad sin första handelsbod 
vid Åby. Den flyttade 1872 till 
Berntsborg. Längre fram öppna-
des handelsbodar även vid Alby 
och Skårby. Skolor fanns vid 
Lökholmen, Skåäng, Trosalands 
och Vagnhärads kyrkor samt 
Hagberg.

I början av 1900-talet började 
man bygga villor och industrier 
och affärer. Först ut var Södra 
Husby runt nuvarande Åvägen. 

Där låg Vagnhärads första cen-
trum. Vid Alby och Skårby bygg-
des också villor

1913 när järnvägen drogs ge-
nom samhället uppfördes en 
stor stationsbyggnad som in-
rymde en kunglig väntsal. Nu 
flyttades centrum till stationen.

1926 slog man ihop Vagnhä-
rads och Trosalands socknar till 
en kommun och 1954 ingick 
även Västerljung.

Så utvidgades Vagnhärad med 
ökad befolkning och centrum 
flyttades i slutet av 1960-talet 
till Vagnhärads torg. Torget finns 
kvar än idag, omgärdat av bland 
annat bibliotek och två matvaru-
butiker.

Sammanställning
Gunn Bäck
Anita Gustafsson

HISTORIA

På Gripsholms Folkskola går några elever från Vagnhärad. Här hör-
de de talas om hembygdsföreningar. När de kommer hem bildar de 
Trosa-Vagnhärads hembygdsförening. Detta namn har föreningen 
fram till 1982 då det blir Vagnhärads Hembygdsförening istället.

Man letar efter en hembygdsgård och blicken dras till Solberga. 
Föreningen får avslag av Kunglig Maj:t, motivering saknas. Då 
ställer familjen Isoz upp och man får disponera Trostorp, ett före 
detta arrendetorp under Åda. 1946 skänker familjen Isoz gården 
till Vagnhärads Hembygdsförening, i gåvan ingår också fyra 
tunnland mark. Detta sker på midsommarafton. Då invigs 
också Åbrostugan som har flyttats från gården Åbro till 
Trostorp. Smedjan kommer från Ävlingeby och Härbret 
från Spårtorp. Kiosken är en kopia av den som stod 
vid järnvägsstationen.

1983 byggs en samlingslokal som moder-
niseras 2006 och köket utökas 2020.

1987 inbjuds kommunens alla 
tredjeklasser för första gången. Denna 
tradition har sedan fortsatt varje år utom 
åren 2020 och 2021 då pandemin satt stopp.

Föreningen har över 200 medlemmar. Största 
uppdraget är att förvalta gården och sköta 
allt underhåll på ideellt basis. Ta emot gamla 
föremål och visa dem för allmänheten.

Föreningen sköter också om den Kungliga väntsalen som finns 
i järnvägsstationen.

"Vi är ett gäng på cirka 20 personer som träffas varje torsdags-
morgon på Trostorp och hjälps åt med alla sysslor både ute och 
inne. Torsdagsgruppen kallar vi oss, det är vi som förbereder för alla 

evenemang som vi har på Tros-
torp, till exempel valborg, 

nationaldagsfirandet och 
midsommar. Vi har fle-

ra evenemang till att 
förbereda under året."

Sammanställning
Anita
Gustafsson

Vagnhärads Hembygdsförening
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Dyk in i Pool- och spabutiken!
Vi visar 11 stycken spabad 
och 2 pooler i vår utställning.

Kalkbruksvägen 5, Vagnhärad
Tel 08-551 715 33
www.poolbutiken.se

Öppet: vardagar 11-17, lördagar 11-15

Välkommen till 
en riktig poolbutik
Badklar pool med värmepump
Se våra  All Inclusive-erbjudanden på hemsidan.

Markarbete, montage, elinstallation och frakt ingår. 

Pris från 242 990:- (Pool 3x6 m UXG)

Kom in och prata pool och spabad med oss.

     

Adress:

E-post: info@hpklimatservice.se
Telefon: 010 490 10 70

 Kalkbruksvägen 2, 619 71 Vagnhärad

Vi på HP Klimatservice i Vagnhärad hjälper
både dig som privatperson och företag med allt
inom värmepumpar och luftkonditionering.
Välkommen att kontakta oss så hittar vi en lösning
som passar bäst för just er!

Värmepumpar & 
luftkonditionering

 Telefon:info@hpklimatservice.se -  Hemsida: www.hpklimatservice.se  -  010 490 10 70E-post:
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Västerljung

2
ANTALET GULDBAGGAR

Det finns en mängd forn-
lämningar i Västerljung 
med omnejd.

Så mycket vägde den gamla guldskatt som hittades på 
en åker utanför Västerljung på 1700-talet. Betydligt 
mer väger den förstorade kopia som numera 
pryder "Västerljungsrondellen".

Det kryllar eventuellt inte av elitidrottare med koppling till Västerljung. Men det finns en del.
En av dem är Linda Heed, ryttare som vunnit SM-guld och tagit flera stora Grand Prix-segrar. Hon 
ingick även i OS-truppen 2008. Linda växte upp i Västerljung, men flyttade till Skåne för några år 
sedan. En annan är före detta brottaren Anton Lundström. 2007 vann han JSM-guld i tungvikts-

klassen. Två år senare, blott 18 år, hade han skiftat 
sport och vann tungviktsguld i SM i shootfighting 

– för seniorer. Kort senare la han ner karriären, 
som en av Sveriges största MMA-talanger.

En som också varit i ett antal fighter, är 
hockeyspelaren Nicklas 

Grossmann. Upp-
vuxen i Vagnhärad 
förvisso, men 
spelade fotboll 

i Västerljungs IF i 
många års tid. Den tuffa backen gjorde 

närmare 600 NHL-matcher och knep även två 
VM-medaljer med Tre Kronor.

!

12 KILO

GULDMEDALJER

400
CIRKA

personer bor inne i tätorten Västerljung, 
enligt SCB:s invecklade uträkning. 
Västerljung är dock kommunens största 
postort sett till markytan och det finns 
betydligt fler än 400 personer som ser 
sig som västerljungare.

som vunnits av Västerljungsbon Patrik Strömdahl. Han fick dem för ljudet i "Låt den rätte 
komma in" (2008) och "Yarden" (2016). Strömdahl har varit nominerad ytterligare en gång. 
Nominerad har även Eli Levén varit. Levén växte delvis upp i Västerljung och nominerades 
till en guldbagge 2015, för manuset till filmen "Nånting måste gå sönder".

var året som grevparet Walter och Wilhelmina von 
Hallwyl åkte till Egypten. De spenderade fyra månader 
i landet och det hann bli 1901 innan de kom hem. 
Resan blev en inspirationskälla till grav-
monumentet på Västerljungs kyrkogård. 
I en av Sveriges få pyramider 
ligger, förutom paret, 
dottern Elma och fröken 
Ida Uhse begravda.

1900
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400
CIRKA

ILLUSTRATIONER FOLKE BAGGER
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"Ibland tar vi med picknick
korgen. Barnen älskar det!"

Är du uppvuxen i Västerljung?
– Nej, men i kommunen. När 
jag var liten bodde vi på Lagnö, 
sedan inne i Trosa. När jag bör
jade gymnasiet flyttade jag till 
Stockholm och bodde där i 15 
år. Under den tiden flyttade min 
mamma till Västerljung och jag 
fick upp ögonen för orten på ett 
annat sätt. Till slut började jag 
längta tillbaka till landet, jag vil
le bo ute i spenaten, ha hus. Jag 
hittade det här torpet som var 
till salu och kände direkt ”det är 
mitt hus, jag mås
te ha det”. Och så 
blev det.

Och sedan dess 
har du bott på 
samma plats?
– Både ja och nej. 
När tredje barnet 
kom var torpet för 
litet. Som tur är 
hade vi 3000 kva
dratmeter tomt 
till vårt förfogan
de. Så vi stycka
de av den, sålde torpet till min 
mamma och byggde nytt allde
les intill.

Vad är det som har hållit dig kvar 
i Västerljung?
– Naturen, åkrarna, sjöarna ... 
man bor ju på den vackraste plat
sen på jorden. Sedan är det nära 
till allt, både till kommunens an

dra orter och till storstan. Det 
tar några minuter till Trosa och 
Vagnhärad och 45 minuter till 
Stockholm. Jag pendlade i tio års 
tid och det gick jättebra. Och nu 
har vi fått en affär också!

Vad får man inte missa i Väster-
ljung?
– Åk på en gårdsrunda. Det finns 
allt fler gårdar att besöka. Du kan 
köpa kött, ägg och grönsaker el
ler självplocka blommor, potatis 
och jordgubbar om sommaren. 

Passa även på att 
bada. Det finns 
flera jättefina sjö
ar, som Rensjön 
och Sillen till ex
empel. Vill du 
bada i havet går 
det också. Vi bru
kar åka till Sand
vik, som känns 
okej att rekom
mendera även om 
du rent tekniskt 
passerar kom
mungränsen strax 

innan du når badplatsen. Det är 
värt att åka dit enbart för den 
vackra kustvägen.
– Sedan tycker jag inte att man 
ska missa möjligheten att flytta 
hit, om tillfälle ges. Det finns en 
skola som gått från att vara ned
läggningshotad för några årti
onden sedan, till att ha fler barn 
som vill gå där än man mäktar 

med för att den är så bra. Det 
finns även två förskolor. Och 
många härliga människor! Sedan 
jag flyttade hit har jag fått mas
sor av nya vänner 
och ett nätverk av 
fantastiska perso
ner som jag aldrig 
hade träffat tidi
gare.

Har du något 
smultronställe?
– Skogen bakom 
Norrbyvallen. Vi 
har fördelen att 
kunna traska dit, 
men det är lika 
enkelt att kom
ma med bilen 
och parkera på 
grusparkeringen. 
Vi brukar gå dit 
och plocka blom
mor eller svamp. 
Ibland tar vi med 
picknick korgen. Barnen älskar 
det!
– Annars är jag svag för grönsaks
boden på Hillesta. Jag är sämst 
på att odla och där hittar jag allt 
jag behöver. Den gör mig lycklig!

Om det är något du skulle få ad-
dera till Västerljung, vad skulle 
det kunna vara?
– Får jag vara lite tråkig, är det 
att trafiksituationen ses över. 
Inte minst förbi idrottsplatsen. 

Det skulle verkligen behövas ett 
övergångsställe över vägen, inte 
minst nu när handelsboden är 
på plats. För många kommer att 

skicka sina barn 
att småhandla 
mjölk, lördags
godis och sådant.
– Vi skulle även 
behöva en större 
satsning på cykel
vägar.

Du får äta middag 
med en död Väs-
ter l jungsprof i l . 
Vem?
– Wilhelmina von 
Hallwyl. Det är så 
galet, Västerljung 
har en egen pyra
mid där hon ligger 
begraven. Hon 
var värsta konst
samlaren och ver
kar ha haft ett 

händelse rikt liv. Så det vore skoj 
att få prata med henne.

”

”

Åk på en 
gårds
runda. Det 
finns allt 
fler gårdar 
att besöka.

Jag har fått 
massor av 
nya vänner 
och ett 
nätverk av 
fantastiska 
personer 
som jag 
aldrig hade 
träffat 
tidigare.

AMBASSADÖREN

Vilken är den vackraste platsen på jorden? 
”Bästerljung”, om du frågar Charlotta André.

Text och foto: Johan Karlsson
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ATT GÖRA

Qlan-planen
VAR På Kyrkskolans skolgård.
FÖR VILKA På skoltid givetvis 
enbart för barn. På kvällar, helger 
och lediga dagar för alla.

En av fyra qlan-planer i kommu-
nen. Planen utgörs av en hård 
konstgräsmatta och är omgärdad 
av en sarg. Fotbllsmål, mindre 
mål för till exempel innebandy 

och fyra basketkorgar. När väd-
ret tillåter på vintern ser Väster-
ljungs spolningshjältar till att det 
finns bra is att åka skridskor och 
spela hockey på.

Skateboardyta
VAR På Kyrkskolans skolgård.
FÖR VILKA På skoltid givetvis 
enbart för barn. På kvällar, helger 
och lediga dagar för alla.

En smal miniramp, en liten fun-
box och ett par rails att grinda på.

Norrbyvallen
VAR I tätortens utkant, på vägen 
mot Sillen. 
FÖR VILKA Ägs och sköts av 
Västerljungs IF, men vem som 
helst får gå hit för spontanfotboll.

Västerljungs idrottsanläggning 
för fotboll med mera. Finns en 
klubbstuga, fyra omklädnings-

rum och flera toaletter. En full-
stor elvamannaplan, två sjuman-
naplaner och en träningsplan.

På Norrbyvallen anordnades 
traktens och ett av Sörmlands 
största midsommar- 
firanden i över 30 
år i rad, men det 
är numera ned-
lagt.

Långmaren
VAR Längs väg 219, några kilo
meter innan Nynäs.
FÖR VILKA Historieintresserade 
och/eller fikasugna.

Långmaren är en museigård med 
ovanligt välbevarad allmoge-
historia. Gården brukades fram 
till 1967 då Landstinget över-
tog Nynäs marker. Idag är såväl 
byggnaderna som gårdens när-
maste omgivning skyddade som 
byggnadsminne och ingår i Ny-
näs naturreservat.

Boningshusets interiör är 
återställd till det skick den hade 
under 1940-talet med hjälp av 
Ivar Karlsson, gårdens sista ar-
rendator.

Här finns en ovanligt rik flora 
tack vare att markerna har skötts 
på ett varsamt sätt och inte har 
konstgödslats. Den stora artri-
kedomen av örter och olika gräs 
gör också platsen attraktiv för 
fjärilar och andra insekter.
Sörmlandsleden passerar genom 
Långmaren och man kan när 
som helst besöka gården. 

Hundarenan
VAR På Norrbyvallen.
FÖR VILKA Alla hundägare.

Används till både spontan hund-
motion och till olika kurser. Are-
nan går att boka till en kostnad 
och de som har bokat den har för-
tur. Men annars får privat personer 
motionera sina hundar här.

Ivar Karlsson var den sista arrendatorn på Långmaren.
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Förråd i markplan
8D8D

8C8C

8A8A

KOFOTEN 1 AB
Kontor, lager och förråd på Bråtagatan 8A, C & D i Trosa • Förrådsytor 10 - 145 kvm

Kontakta Åke Bergdahl 0705-94 61 00 • ake.bergdahl@8404.se
(Samtliga garage är för närvarande uthyrda)

TillgängligaTillgängliga
          Dygnet runt          Dygnet runt
                     Året runt                     Året runt

Förrådstorlekar

9 - 25 kvm

Lokaler
145 kvm

8B8B
PostNord PostNord 

Garaget är för bilen...

...Kofoten för resten av prylarna!
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"Det har alltid varit ett 
jäkla engagemang här"

Hur skulle ni beskriva verksam-
heten Hillsta Bär & Potatis för 
någon utifrån?
K – Skogsbruk, jordbruk med 
spannmål, frilandsodlade grön-
saker och växthus. Och allt där-
emellan. Det är för försäljning så 
klart, men även för eget bruk.
P – Det är sällan vi behöver åka 
till affären och handla. Ja, förut-
om skithuspapper, grädde och 
mjölk. Det är ballt att producera 
så mycket själva, fler borde odla.
K – Eller köpa närproducerat i 
alla fall.

Har ni alltid vetat 
att ni skulle ham-
na här på gården 
till slut?
K – Intresset har 
funnits sedan 
barnsben. Vi är ju 
uppvuxna i en jäk-
la potatislåda.
P – Om inte 
bland potatisen, 
så hängde man i 
markören på så-
maskinen när far-
san sådde grönsaker. Det var li-
vet.
K – Jag har nog alltid tänkt att det 
är hit jag ska, att det är här jag ska 
sluta. Men det var inte självklart 
direkt efter gymnasiet, pappa 
hade många som arbetade här 
då och man kanske inte heller 
tänkte på framtiden på det sättet. 

Jag har jobbat på flera andra 
ställen genom åren. Men sedan 
jag och min sambo flyttade in 
i huset nere på gården, har det 
känts allt mer naturligt. För ett 
par år sedan pluggade jag färdigt 
en tvåårig lantbruksutbildning 
med inriktning på odling i Lin-
köping.
P – Min tanke har nog också all-
tid varit att landa här hemma. Jag 
gick naturbruk på gymnasiet och 
fortsatte sedan studera i Skåne, 
ungefär samma utbildning som 

Karin fast ett år 
längre.

Är det Knutte 
som tjatat på er 
att börja jobba på 
hemmaplan?
K – Nej, det blev 
mest bara så. Pap-
pa har aldrig ställt 
krav på oss att vi 
ska ta över går-
den. Han har inte 
förväntat sig det 
och han har inte 
ens förväntat sig 

att vi ska bli jordbruksintressera-
de. Sedan är det klart att han bett 
om hjälp när det behövts, men 
det har aldrig varit någon tanke 
bakom.
P – Han är bra på det sättet far-
san, för på många andra ställen 
har man hört att det varit mer 
kravfyllt. Då kanske man hade 

ledsnat och sökt sig efter något 
annat att pyssla med istället.

Ni är syskon. Hur ser ni på att 
samarbeta med 
varandra dag ut 
och dag in?
K – Jag vill inte 
göra det här utan 
Pelle. Så har det 
känts redan från 
början.
P – Det går åt två, 
minst. Farmor 
och farfar var unga 
när de fick farsan, 
så han och farfar 
jobbade många 
år ihop. Man är 
ju som kollegor 
inom familjen. 
Det går bra nu och 
det går förhopp-
ningsvis bra även i 
framtiden.

Hillsta är en populär del av Väs-
terljung, eller hur?
K – Inte bara bland vuxna. Båda 
förskolorna kommer hit varje år 
och kollar på lammen.
P – De kommer hit ibland annars 
också. Det är en jäkla bra grej för 
dem, att kunna se djur och trak-
torer. Vi är med och bidrar till att 
de får se sådant som var jättevan-
ligt för hundra år sedan, men nu 
nästan är utrotningshotat.
K – Ett tag var det jättepoppis 

bland Västerljungsbarnen att 
käka ”Knuttegurka”. Det kom 
flera föräldrar hit och frågade vad 
det där var för sorts gurka egent-

ligen och om den 
gick att köpa. Det 
är vanlig Västerås-
gurka som barnen 
döpt om.

Även om ni bott på 
andra orter i om-
gångar, är ni väs-
terljungare i själ 
och hjärta. Vad 
är det bästa med 
Västerljung?
K – Jag tycker att 
det här är stäl-
let på jorden. Det 
finns jord, skog, 
hav och sjö. Sedan 
är det jättetrevligt 
med gemenska-
pen i Västerljung. 

Jag hoppas att nyinflyttade ock-
så känner det. Det har alltid va-
rit ett jäkla engagemang här. Kan 
man hjälpa till gör man det.
P – Man är en naturmänniska. 
Att gå ut och jaga i skogen är 
toppen. Något annat man lätt 
glömmer bort är havet, Väster-
ljungs skärgård tycker jag är my-
sigare än Trosas skärgård. Vi har 
båt och även om det var person-
sämsta i fjol med bara fyra turer, 
är det rätt skönt att veta att sjön 
finns så lättillgänglig.

”

”

Min tanke 
har nog 
också all-
tid varit att 
landa här 
hemma.

Det blev 
mest bara 
så. Pappa 
har aldrig 
ställt krav 
på oss 
att vi ska 
ta över 
gården. 

AKTÖREN

Återväxten är säkrad. Syskonen Karin och 
Pelle Hanner jobbar numera med pappa 
”Knutte” på Hillsta och vill driva familjegården 
i Västerljung in i framtiden.

Text och foto: Johan Karlsson

VÄSTERLJUNG TROSAGUIDEN 2022
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Cykling på Bergs Gård
VAR Längs väg 219, i riktning mot 
Nyköping.
FÖR VILKA Den som vill köra 
mountainbike, oavsett kunskaps-
nivå.

Bergs Gård utanför Västerljung 
har nybörjarvänlig teknikbana, 
flow trail och pump track – och 
då har vi inte ens lämnat gården 
än. Ute i skogen, ändå bort till 
havet, gömmer sig flera loopar 

och leder av olika svårighets
grad.

Att cykla är inte gratis, men 
kostar endast en liten slant. Det 
finns även cyklar att hyra för den 
som inte har egen utrustning.

Badplatser
VAR På olika platser.
FÖR VILKA Den som vill svalka 
sig om sommaren – eller kallbada 
under vintern.

Västerljung är stort till ytan, om 
man ser till vilka som har Väster
ljung som postort. Det gömmer 
sig också många insjöar i skog
arna.

Sillen huserar en kommunal 
badplats. Det är rätt långgrunt 
och där finns en ordentlig bryg
ga.

Gisesjön, som du når genom 
att åka på väg 219 i riktning 
mot Nyköping, stoltserar med 
Prins Alexanders plats. Här 
finns en liten strand, flera klipp
hällar, grillplats med vindskydd 
och toaletter. Platsen är även 
tillgänglighets anpassad, så att så 
många som möjligt ska kunna ta 
sig ner till vattnet.

STRÄCKA Gisekvarn–Trosa.
LÄNGD 16 kilometer.
VINDSKYDD Ja. Vid Dymossen.
VATTENKÄLLA Nej.

"Jag är ansvarig för den sista bi
ten in mot Trosa. Hela etappen 
kan beskrivas som ganska om

växlande, med olika miljöer och 
typer av skog. På vissa ställen när 
man passerat väg 219 är det fin 
utsikt. Där passar det bra att sät
ta sig en stund, ta en kopp kaffe 
och njuta. Jag ska tillägga att det 
är rätt kuperat och mycket upp 
och ner – rejäl vandrings terräng 

så att säga – så hela etappen är 
inte för alla.

På ett ställe går man rätt nära 
en skjutbana. Följ de tydligt 
markerade skyltarna noggrant!"

Krister Högne
Etappansvarig

Sörmlandsleden etapp 55

UT I NATUREN
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Verktygsgatan 1 Trosa 
0156-120 77

Parabol & antenn
Installation
Elmaterial
Spisar
Frysar
Kylar

Elektronik 
för hela 
hemmet

Vi på Kjellbergs 
hjälper dig med   

Allt från IT till värmepumpar. Ljud och bild av högsta kvalitet
Köksfläktar
Vinkylar
Värmepumpar
Dammsugare
Strykjärn 
Husgeråd

IT-support 
i butik  eller hemma
Datorer
Telefoner
Körkortsbild
TV & Ljud
Radio

• Uthyrning av stugor vid gård, 
skog och hav

• Gårdsbuk och Café

• Relax & Bastu

• Mountainbike-arena med 
teknikbanor och cykelleder

• Uthyrning av MTB cyklar

• Djur och natur

• Bergs Gård Mark och Bygg AB

www.bergsgard.se

Välkommen
ll en av Södermanlands 

äldsta gårdar som vår familj 
drivit i sex generaoner.

Uthyrning av stugor 
vid gård, skog och hav

Gårdsbuk och Café

Relax & Bastu

Mountainbike-arena med 
teknikbanor och cykelleder
Uthyrning av MTB cyklar

Djur och natur

Bergs Gård Mark och Bygg AB
www.bergsgard.se

Bergs Gård bedrivs 
ekologiskt med 

naturbetande ködjur och 
som en upplevelsegård

Listiga kunder handlar lokalt

Verktygsgatan Trosa • 0156-214 30 • info@bolisttrosa.se

Öppet: Mån–fre 6.30–18, Lör 9–14, Sön 10–14

Välkommen till Bolist Trosa
Service - Tillgänglighet - Glädje
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Västerljungs socken bildades 
på 1000-talet och namnet har 
tidigare varit Lung och Wester-
lung.

Kyrkan är ursprungligen från 
1100-talet. Den härjades av 
åsknedslag både 1595 och på 
1680-talet och brändas av rys-
sarna 1719.

Skolundervisning startade redan 
1767 och sköttes av klockaren. 
Den första examinerade läraren 
kom till Västerljung på 1840-ta-
let. Skolan höll först till i gamla 
sockenstugan, sedan i klockare-
gården. Kyrkskolan byggdes 
1906. 

Vid Tuna gård hittades år 
1774 en guldskatt om 12 kilo 
från folkvandringstiden 4–500 
år efter Kristus, ett av de störs-
ta fynden i Norden. Den stora 

halsringen i förstorad upplaga 
pryder sedan 2014 rondellen i 
Västerljungskorset.

1871 startade greve Walter von 
Hallwyl ångbåtstrafik från Hålls-
viken till Stockholm. Den lades 
ned 1923 då den konkurrerats 

ut av järnvägen som invigdes 
1913. Järnvägsstationen lades 
ner 1972.

Folkmängden i socknen har 
varierat kraftigt under sekler-
nas lopp, den var som störst i 
slutet av 1800-talet med cirka                    
1 400 personer, den sjönk under 

1900-talet till under 600 perso-
ner omkring 1980 för att sedan 
öka igen till knappt 1 100 perso-
ner idag.

Sammanställning
Leif Appelgren
Astrid Gustavsson

HISTORIA

Hembygdsföreningen bildades 1954. Målet var att skaffa en hem-
bygdsgård och samla gamla redskap och saker som visade hur våra 
förfäder levde och verkade. 1961 inköptes en gammal mangårds-
byggnad från Skällberga Sörgård. Meningen var att uppföra denna 
men på grund av att finansieringsfrågan inte kunde lösas kunde 
detta inte verkställas. Eftersom både Vagnhärad och Trosa har 
hembygdsgårdar av museikaraktär beslöt styrelsen att inte satsa 
på insamling av gamla föremål. I stället ska föreningen verka för en 
levande hembygd och gamla traditioners bevarande.

År 1969 samlades representanter för kyrkan, kommunen och 
hembygdsföreningen och beslutade om gemensamt byggande av en 
samlingslokal att drivas i stiftelseform; Västerljungs sockenstuga. 
Den 29 oktober 1971 var byggnaden färdig för invigning. Då stiftel-
sen drogs med stora underskott och kommunen behövde lokaler för 
skolans fritidsverksamhet överläts Sockenstugan den 1 april 2015 
till Trosa kommun. Den kan fortfarande disponeras på kvällar och 
helger av föreningar samt även för privata familjehögtidligheter.

År 2006 fick föreningen överta föreningsgården Folkvik som 
byggdes 1951 som lokal åt Västerljungs Skärgårds Syförening. 
Under 2019 färdigställdes en tillbyggnad för handikapptoalett, 
vanlig WC samt förråd för bord och stolar. Dessutom byggdes 
en handikapp ramp till en breddad reservutgång på byggnadens 
baksida. Byggnationen blev delvis finansierad av Jordbruksverket, 
EU och lokala sponsorer. Liksom tidigare är lokalen tillgänglig för 
föreningar, företag och privatpersoner.

Hembygdsföreningen organiserar vandringar vår och höst, val-
borgsfirande vid Hållsviken, sillfrukost på nationaldagen, skörde-
marknad i augusti i Sockenstugan samt båtutflykter.

Sammanställning
Leif Appelgren
Astrid Gustavsson

Västerljungs Hembygdsförening

Astrid Gustavsson och Janne Andersson när föreningsgården i Folkvik 
renoverades 2019. Under 2022 får gården även nytt kök.

Guldringen när den precis hade kommit på plats i rondellen och inte hade blivit avtäckt än.
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Vi utför synundersökningar 
för glasögon, kontaktlinser 

och körkort.

Vi har också en verkstad för 
mindre reparationer m.m.

Välkommen till din lokala optiker!

Vi installerar 
luftvärmepumpar från

ALLT INOM EL OCH 
LUFTVÄRMEPUMPAR

0709 62 82 24    patrik@loqvistenergi.se
www.loqvistenergi.se

INSTALLATIONERSOMMARSVALKA 
OCH VÄRME

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

 LÄTTSKÖTT  TRÄDGÅRD 

076 050 94 73  cillastradgard.se

RÅDGIVNING

& DESIGN

CILLAS TRÄDGÅRD

T  M
T R O S A M A T S T U D I O

t rosamatstudio.se

Spara tid med en riktigt bekväm 

cykelservice, vi fixar din cykel 

på plats med vår mobila 

verkstad och har även fri 

hämtning/lämning inom östra 

Sörmland! 

0704254044 cykelgaraget.seMobil verkstad    Hämtar & Lämnar
   Service    Försäljning

Din lokala Trädgårdsarkitekt

Nybörjarkurser 
på distans & 

introflyg:

0704254044 cykelgaraget.se

Trosa Året om

 Välkommen till
Stensunds 

Folkhögskola

Folkhögskolan vid havet

w w w . s t e n s u n d . s e

VÅRA UTBILDNINGAR

Allmän kurs 
    från 17 år för att få 

 
  gymnasiebehörighet 

Väktarutbildning

Socialpedagog

Hälsocoach

Båtbyggare

Beroendeterapeut 
   på distans
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Äta & dricka
Trosa är möjligen en liten kommun, men det 
kulinariska utbudet är stort, brett – och bra. 
Här kan du äta prisade lyxmiddagar, käka väl-
lagad snabbmat, fika på mysiga krypin eller ta 
en avstickare till mer undangömda inrättningar.

Vi har ställt samma tre frågor till i princip samtliga
verksamheter som serverar mat, dryck eller fika.
Många svarade. Låt er väl smaka!

1 Berätta om ert koncept!
2 Varför ska jag gå och äta eller fika just hos er?
3 Har ni någon specialitet ni är lite extra stolta över?

Algoth på Udden
ORT Trosa
INTERVJUAD Johan Wolpher
1 Längst ut på ”Världens ände” 
ligger vår restaurang Algoth på 
Udden som är en del av Trosa 
Havsbad & Camping. Algoth på 
Udden är en skärgårdskrog med 
ett brett utbud av mat, fika och 
dryck som passar alla. På kvällen 
adderas fler middagsalternativ 
och fikat ersätts med en bredare 
snacksmeny.

2 Uteserveringen ligger overk
ligt vackert intill strandlinjen 
och bjuder in till både sittande 
middag eller ett glas i kvälls
solen. Med ostörd utsikt över 
skärgården är detta Trosas vack
raste uteservering, enligt oss.
3 I skrivande stund har Algoth 
på Udden ännu inte haft premi
är. Men vi känner oss redan nu 
bekväma med att rekommen
dera våra smashburgare, milk
shakes och smoothies.

Ankaret
ORT Trosa.
INTERVJUAD Roder Tasman 
1 Vi serverar husmanskost på 
lunchen, á la carte på eftermid
dagarna och har öppet året runt. 
Vi har något som passar alla, små 
som stora. I vår nyrenoverade 
och harmoniska restaurang kan 
man, för den som inte är hung
rig, även komma in och avnjuta 
ett glas vin.
2 Centralt i Trosa med fokus på 
noggrant utvalda råvaror med 
familjära gäster och personal. 
På somrarna har vi uteservering 
med söderläge, där kan man nju
ta av det soliga vädret fram till 
solnedgång. 
3 Ni får inte missa att prova 
vår oxfilé på plankstek med fin 
svensk oxfilé och våra egna såser 
och ugnsgratinerade mos.

Saknas din restaurang? Hittar du inte ditt fik på listan?
Alla som severar mat, dryck och/eller fika i Trosa kommun har 
möjlighet att vara med. Mejla till redaktion@osp.nu, så ser vi till att 
du kommer med i TrosaGuiden 2023.
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Följ med oss in på Nynäs slott och hör  
historiens viskningar! Om du lyssnar ordentligt 
kan du nästan höra slamret av kastruller och 
pannor från när tjänstefolket förbereder  
middagen till godsets herrskapsfamilj. 

Guidade visningar på ett av Sveriges mest  
välbevarade slott, varje dag under öppettider.

Slottsvisningar Utställningar     Restaurang. .
Gör en utflykt till små och stora äventyr!

Sörmlands Naturbruk
En del av Region Sörmland

nynasslott.se

En trädgårdsbutik för dig 
som fascineras av växter 
och trädgård.

Här finns fullt sortiment 
av växter hela säsongen. 
Kvalitet och kunskap i 
inspirerande miljö.

Välkommen in!

En trädgårdsbutik för dig 
som fascineras av växter 
och trädgård.

Här finns fullt sortiment 
av växter hela säsongen. 
Kvalitet och kunskap i 
inspirerande miljö.

Välkommen in!

En trädgårdsbutik för dig som 
fascineras av växter och trädgård.

Här finns allt för din trädgård 
under hela säsongen.

Kvalitet och kunskap i 
inspirerande miljö.

Välkommen in!
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Bomans Hotell
och Restaurant
ORT Trosa
INTERVJUAD Kristin Boman
1 Hotellet är ett boutiquehotell 
med extraordinär inredningsstil. 
Råvarorna är lokala i den mån 
det går och alltid av högsta kva-
litet. Maten är vällagad och klas-
sisk, ibland med influenser från 
andra delar av världen. Bomans 
trädgård är en grön oas på som-
maren. Här blandas locals och 
hotellgäster i våra loungemöbler.
   Bomans Hamnkrog, vår som-

markrog, ligger tio steg från 
hamnkajen. Här erbjuder vi en 
somrig meny i ackompanjemang 
av goda drycker, skön musik och 
superhärlig miljö. Här kan man 
äta eller bara hänga i vår träd-
gård, dricka något gott och se 
folklivet i hamnen.
2 Båda våra restauranger håller 
hög nivå, miljön är fantastisk 
och avslappnad. Båda trädgår-
darna inbjuder till långa sköna 
sittningar.
3 Missa inte att besöka The Twin 
Bar som är Bomans helt nya ho-

tellbar. Här serveras lättare rätter 
och klassiska drinkar. En och an-
nan riktigt god champagne finns 
också.

Bergs Gård
ORT Västerljung
INTERVJUAD Frida Jonsson
1 Bergs Gård är en upplevelse-
gård. Mitt bland hav, jord och 
skog. Här erbjuder vi mysigt 
boende, konferens för företag, 
MTB-cykling, ekologiskt kött 
från vår gård, hembakat fika och 
mat från vårt gårdskök.

2 Rustik fika och mat i en famil-
jär bondgårdsmiljö. Eget kött 
och närproducerade råvaror. 
Naturnära upplevelser med djur, 
lekplatser, aktiviteter, boende, 
mat och fika gör att du lätt kan 
stanna hos oss länge och fika och 
äta flera gånger om.
3 Missa inte vårt fantastiska 
gräsbeteskött. Våra djur lever ute 
fritt året om. De betar gräs och 
örter och är viktiga landskaps-
vårdare som håller hagmarkerna 
öppna och bevarar den biologis-
ka mångfalden.

Fina Fisken
ORT Trosa
INTERVJUAD Anton Fröidstedt
1 I över 40 år har det på Fina 
Fisken serverats mat med fisk 
och skaldjur i fokus. Under 
sommarmånaderna njuter både 
Trosabor och långväga gäster 
i trädgården med utsikt över 
Trosas livliga hamn. Konceptet 
Fina Fisken bygger på rustik mat 
i rogivande och vackra miljöer 
serverat av kunnig personal som 
ger personlig och opretentiös 

service. Till det adderas en bred 
och spännande dryckeslista med 
vitt vin i extra fokus.
2 Gillar du fisk och skaldjur, att 
bli ompysslad med bra service 
och koppla av i en trädgårdsmil-
jö som ingen annan. Då ska boka 
bord på Fisken. 
3 Havets Wallenbergare är för-
visso ny på vår meny men en 
framtida Fina Fisken-klassiker 
som serveras med potatispuré, 
ärtor, rårörda lingon och brynt 
smör.

ICA Trossens bistro
ORT Trosa
INTERVJUAD Jens Cederholm
1 Vi är en stor livsmedelsbutik 
med en unik bistro som är öppen 
365 dagar om året från 07.00.
2 För att vi erbjuder fika och mat 
av hög kvalitet med mycket hög 
service. 
3 Vi har nymalen svensk högrev 
i våra högrevsburgare, färsen 
mals varje morgon i butik för att 
tillagas i bistron. Går det att få 
färskare hamburgare?

Kaffe 0156
ORT Trosa
INTERVJUAD Malin Ågren
1 En 7-Eleven-liknande butik. Vi 
finns bredvid Sushin i Trosa.
2 För att vi kan erbjuda både 
korv, smörgåsar, kaffe, dryck, 
kulglass, fika, godis med mera. 
Ja, det finns helt enkelt något för 
alla.
3 Vi är extra stolta över att 
det är snabbt, enkelt, smidigt 
och välkomnande att handla 
hos oss.



53

TROSAGUIDEN 2022

Solskydd 

Vi bygger uterum och uteplatser 

RULLGARDINER

PERSIENNER 

  MARKISER 

A l l t   i n o m   g l a s a r b e t e n ,   u t e r u m   o c h   s o l s k y d d

glasrum.se | info@glasrum.se

Butik och visning
Kalkbruksvägen 2 Vagnhärad  

0156-165 20

PLISSÈGARDINER
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Kölsvinet
ORT Trosa
INTERVJUAD Johan Wolpher
1 På Kölsvinet Bistro & Café ser
veras gött käk & bra fika i en här
lig atmosfär. Kölsvinet är hjärtat 
som ger puls åt Trosa gästhamn 
året om. Detta är en plats där alla 
kan komma förbi på en fika, en 
bit mat eller kanske bara något 
svalkande att dricka. 
2 Till oss ska ni komma om ni 
vill njuta av mat och dryck med 
havet en meter bort. Här finns 
alltid en härlig sommaratmosfär 
och garanterat trevligt bemötan
de och omsorgsfull service. 
3 Ett absolut måste att prova hos 
oss på Kölsvinet är någon av våra 
pizzor. ”Pizza Räkan” har blivit 
en av våra specialiteter och ser
veras med crème fraiche, skivad 
potatis, brynt smör & dill.

Sävö Vandrarhem & Café
ORT Västerljung
INTERVJUAD Maaike
Bäck-Tysma
1 På Sävö Vandrarhem & Café 
kan du bo och fika i gamla lots
bostäder mitt i skärgården.
   Vandrarhemmet har 7 rum och 
passar såväl familjer som grup
per som älskar skärgården och 
friluftslivet. Här kan du vandra, 
bada, fiska, paddla SUP och jaga 
skatter!
   Du kan besöka oss under en 
dag eller stanna några dagar och 
utforska ön på riktigt. Vi an
ordnar båttransport som går att 
boka på vår hemsida. 
2 Hos oss kan du njuta av hem
bakat fikabröd, enklare lunch 
och glass. I vår stora lummiga 
fruktträdgård känns varje besök 
som en minisemester!

3 Förutom en knäckemacka 
med inlagd stekt strömming, 
holländsk äppelkaka och annat 
fikabröd, är vår picknickkorg 
med tilltugg ny för säsongen 
2022. Den kan du ta med till 
vår trädgård eller på en av öns 
fantastiska klippor med oändlig 
utsikt över havet.

Trosa Matstudio
ORT Trosa
INTERVJUAD Tom Fredriksson
1 Vi är en ambitiös restaurang 
som lagar nutida mat förankrad 
i det klassiska franska köket, mitt 
inne i Trosa. 
2 För den goda maten, den in
bjudande miljön och den ge
nomtrevliga servicen och perso
nalen så klart!
3 Vi är stolta över allt vi gör, det 
är vår specialitet.

Tarte Tatin café
ORT Trosa
INTERVJUAD Erik Hedenstedt
1 Vid Emils Backe på prome
nadavstånd från Trosa centrum 
ligger det franska trädgårdscaféet 
Tarte Tatin. Från en cirkusvagn 
serveras franska kaffedrycker 
och äppelbaserade bakverk. I en 
atmosfär påminnande om 1960
tal och fransk landsbygd sprids  
en härlig doft av äppelpaj och 
starkt kaffe, ackompanjerat av 
fransk musik från 1940 50 och 
60talen.

2 Här finns inte bara van sinnigt 
gott fika utan det är även en 
samlingsplats för frankofiler, 
livsnjutare, hippies, arkitektur 
och inredningsintresserade, eller 
egentligen för vem som helst 
som gillar Tarte aux pommes, et 
un bon café!
   Som en extra bonus hittar du 
här också bland annat Crêperie 
Marie, Skjulet med inrednings
boden Hippiehome och Skogs
kråkans surdegsbröd.
3 Våra äppelpajer är extremt 
populära!

Sävö gårdscafé
ORT Västerljung
INTERVJUAD Karin Gustafsson
1 Öppet juni, juli och augusti. Vi 
vill ge smakupplevelser i ett klas
siskt skärgårdshemman omgivet 
av betande djur och gröna ängar. 
Trädgården är en solig, vindskyd
dad gryta där du inte behöver ha 
bråttom. Läs en bok, umgås med 
dina vänner och njut av nypres
sat kaffe och gårdens produkter. 
Och prata med oss som driver 
Sävö gård. Vi erbjuder även bo
ende i stugor och gästhus.

2 På Sävö gårdscafé serverar vi 
matiga mackor med gårdens pro
dukter och massor av annat gott 
fikabröd. Vi serverar efter vad 
som kan skördas under somma
ren, egen flädersaft, egna svarta 
vinbär i mörk chokladtryffelka
ka, rabarberpaj med mera.
3 Våra nybakade långjästa fral
lor och mustiga danska rågbröd 
serveras som lunchmackor med 
vårt eget rökta fårkött, ägg och 
ansjovis, rödbetshummus och 
bönröra med soltorkad tomat. 
De är jättepopulära.
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Trosa Stadshotell & Spa
ORT Trosa
INTERVJUAD Annika Forsgren
1 Ett genuint och traditionellt 
stadshotell mitt i stan med god 
och vällagad mat i mysig och 
ombonad miljö. Vi vill vara 
personliga genom vår personal, 
vi ser varje gäst och ger service 
med stolthet och glädje tillsam-
mans med vår yrkeskunnighet.
2 Stadshotellet erbjuder en 
trivsam och charmig miljö både 
i matsalar från 1800-talet men 
även i en modern bistro och 
sommartid ute. Vi har en varie-
rande meny av högkvalitativa 
råvaror som varierar över årets 
säsonger och högtider. Under 
sommarlovet kan man ta en kaf-
fe eller mjukglass på Trosa Stads-
café och njuta av det härliga läget 
vid ån. Kaféet är en del av Trosa 
Stadshotell.
3 Kunniga kockar som tillagar 
högklassiska råvaror till välla-
gade rätter, även julbord, skal-
djurshelger, grillsöndagar på 
sommaren samt andra högtider 
under året som fest- och var-
dagsmenyer. Vi har egen bagare/
konditor som bakar både mat-
bröd och fantastiska bakverk. Vi 
är stolta över vår härliga frukost 
som är inriktad på hälsosam-
ma, bra och goda råvaror. Ska vi 
nämna en rätt så blir det Moules 
Marinières som alltid finns på 
menyn ihop med Stadshotellets 
räksmörgås.

Två Små Svin B&B
ORT Trosa
INTERVJUAD Jimmy Nygren
1 Vårt koncept är smørrebrød, 
tjeckisk öl och ett stort utbud av 
brännvin och akvavit. Vi har ett 
eget destilleri där vi tillverkar vår 
egen akvavit och brännvin samt 
gin och vodka.
 Du kan också boka in dig i något 
av våra tio mysiga rum som alla 
har egen altan och tillgång till vår 
ny byggda pool. 
2 Vi har en mycket personlig och 
trivsam atmosfär och ett stort ut-
bud av god mat och dryck .
3 Vi är en av få restauranger här i 
Sverige som har Pilsner Urquells 
speciella tankölslösning Tankov-
na som serverar den färskaste 
pilsnern som går att få tag på 
utan för Tjeckien.

Utsikten
ORT Vagnhärad
INTERVJUAD Monica Lithman
1 Vårt koncept är traditionell 
husmanskost lagad från grun-
den, kombinerat med kaféverk-
samhet.
2 Litet och genuint ställe med 
trevlig atmosfär. Stor uteplats 
delvis under tak. Varje måndag 
med start i maj har Sillen Crui-
sers bilträffar. Musikunderhåll-
ning vissa kvällar under somma-
ren. Fullständiga rättigheter.
3 Våra stora och fina räksmörgå-
sar. Men prova gärna nåt från vår 
á la carté – meny eller nåt vegeta-
riskt alternativ.

Visthuset
ORT Trosa
INTERVJUAD Anton Fröidstedt
1 Visthuset är ett kafé, skafferi 
och vinbar i ett enda koncept. Vi 
har öppet året runt 10:00-17:00 
och serverar vårt egna fikabröd 
och våra egna bakverk tillsam-
mans med vår vision av vad en 
matupplevelse på ett kafé ska 
vara. Vi jobbar alltid med hög 
kvalitet på råvaror och vill stolt-
sera med Trosas bästa kaféupp-
levelse både när det kommer till 
smaker, service och vackra mil-
jöer. Ni hittar oss på Östra Lång-
gatan 27 mitt på torget i Trosa.
2 Centralt beläget i Trosa kan 
man smita in till oss på Visthu-
set och få en avkopplande stund. 
Antingen med en god fika eller 
ett glas vin. 
3 Våra grillmackor är numera 
omtalade i Trosa. Med spännan-
de smaker gör köket allt för att 
överraska våra gäster i ett redan 
omtyckt format.

Åda Krog
ORT Trosa
INTERVJUAD Emily Nordquist
1 Här hos oss på Åda Krog ser-
veras vällagad mat med inspi-
ration från Sörmlands härliga 
skafferi.
2 Vi lagar mat med bra råvaror, 
mycket glädje och har ett nära 
samarbete med lokala produ-
center.
3 Vare sig man är ute efter en 
stärkande lunch, en paus efter 
nio hål eller en trerättersmiddag 
så är ni välkomna in till oss på 
Åda Krog.
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trosabio.se 0156-12172

BIO &
 OPERA

TROSA

Alltid aktuell 
& nära

Mån–fre 07.30–18.00 
Lör–sön 09.00–16.00 

V:a Långgatan 27 
0156-123 94

mekkakonditori.se

ETT ANRIKT
KONDITORITrosa”Ditt hide away 

utanför 
Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

 LÄTTSKÖTT  TRÄDGÅRD 

076 050 94 73  cillastradgard.se

RÅDGIVNING

& DESIGN

CILLAS TRÄDGÅRD

T  M
T R O S A M A T S T U D I O

t rosamatstudio.se

Spara tid med en riktigt bekväm 
cykelservice, vi fixar din cykel 

på plats med vår mobila verkstad.
Fri hämtning/lämning 
vid bokning av service. 

Läs mer på cykelgaraget.se 

0704254044 cykelgaraget.seMobil verkstad    Hämtar & Lämnar
   Service    Försäljning

Din lokala Trädgårdsarkitekt

Nybörjarkurser 
på distans & 

introflyg:

070 425 40 44 TROSA ÅRET OM

JA du läste rätt!
en gratis greenfee 

på Trosa GK
när du hyr bil minst två dagar 

Familjeäventyr
och glasscafé

0704041609 trosaparkgolf.se

Söndagar kl 9:45 (träning)

Tisdagar  kl 9:45 (tävling)

Onsdagar kl 9:45 (träning)

Söndagar kl 9:45 (träning)

Tisdagar  kl 9:45 (tävling)

Onsdagar kl 9:45 (träning)

Välkommen till Skärlagsvallen

idrottonline.se/trosabs-boule | Leif 073-674 1770 

SPELA BOULE

Ett 
”Hide Away” 

utanför 
Vagnhärad

sundnergarden.se

   Sund 
Nergården

Ett 
”Hide Away” 

utanför 
Vagnhärad

sundnergarden.se

   Sund 
Nergården

Kom och
spela
tennis 

hos oss!

tvtk.se

Idag tennis,
i morgon även 

padel 

PAVILJONG 
KREATIV STUDIO

www.paviljong.com

Bli medlem i kundklubben
Få 30% på valfri vara

bpl.se/ hjortsberga  |  0703470000   
Boka egen tid i butiken? Vi finns längs väg 57 mellan Gnesta & Mölnbo

Vi finns längs väg 57 mellan Gnesta & Mölnbo

On-to 12-18, fr 12-17 & lö 11-15

Gör en utflykt och 
bli överraskad!

Moderna kläder 
i vacker 

herrgårdsmiljö
bpl.se/hjortsberga  

 0703470000  
On-to 12-18, fr 12-17 & lö 11-15
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Föreningar
Aradis Trosabygdens
forn- & medeltidsförening
Har bland annat aktiviteter på 
Trostorp.
070-829 21 18
gunn.ba@telia.com

Art See Ocean Gallery
Konstgalleri nära havet.
073-670 89 40
artseeocean@artseeocean.com
artseeocean.com

Club Trosa
Ger Trosabor en möjlighet att 
under lättsamma former utöka 
sitt sociala nätverk.
073-396 66 30
poppe55snurran@gmail.com
clubtrosa.se

Delblancsällskapet
Litterärt sällskap fokuserat på 
Vagnhäradsprofilen Sven
Delblancs författarskap.
pettersson-ove@bredband.net
delblancsallskapet.se

Enklaresport Running Club
Löparklubb som är öppen för 
alla.
070-316 26 66
info@enklaresport.se
laget.se/enklaresportRC

Finska Föreningen
Kommunens finska förening, 
med säte i Vagnhärad.
076-229 62 37
lanestagard@gmail.com

Friskis & Svettis i Trosa
Motion och gymnastik.
070-264 19 30
kontakt@trosafriskis.se
friskissvettis.se/trosa

Föreningen
Sörmlands leden
Vandring och rekreation utom-
hus.
0155-355 64
sormlandsleden.se

Hedeby MCK
Motocross på bana nära åter-
vinningsstationen Korslöt, på 
vägen mot Tullgarn utanför
Vagnhärad.
0156-130 37
janne.lindmark@telia.com

Hedeby vävstuga
Handarbete, textilslöjd.
070-829 21 18
gunn.ba@telia.com 

HRF i Trosa-Vagnhärad
Handikapporganisation.
0156-265 26
annika_jansson@spray.se
hrf.se/sodermanland/om-oss

Jeong Shin Kwan JSK 
Taekwondo Trosa
Taekwondoträning.
070-662 62 32
jsk.trosa@gmail.com

Konsthallen S:ta Anna
För tillfället vilande.
0156-100 09
j.axen@telia.com

Saknas din förening eller 
är det fel uppgifter?
Registret bygger på att varje 
förening meddelar förändringar, 
så hör av dig så uppdaterar vi till 
nästa TrosaGuiden.
redaktion@osp.nu
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TROSA GOLFKLUBB

0156-224 55  •  info@trosagk.se  •  www.trosagk.se • Välkommen till oss - mellan ekar och hav!

Mitt i Sörmlands vackra skärgård 
ligger vi, Trosa Golfklubb.

        En 18-hålsbana som vilar mellan 
         ekdungar och havet.   
         Sommardagar ser du segelbåtarna 
         på väg in till eller ut från Trosa 
hamn och motorbåtarna puttra iväg till 

någon skärgårdsö. Och över banan kan 
du se havs örnar sväva, bland upp till 20 
stycken.

Men det viktigaste av allt – vår bana är 
fantastisk, vilket golfare har fått avnjuta 
i fem årtionden.  
En seasidebana med 50 år i gräsrötterna!.

SKÄRGÅRDSGOLF MED ANOR
- TROSA GK FYLLER 50 ÅR!

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

Din lokala
Trädgårdsarkitekt

& Trädgårdsmästare

076 050 94 73 
cilla@cillastradgard.se

SMART &
LÄTTSKÖTT
TRÄDGÅRD

 LÄTTSKÖTT  TRÄDGÅRD 

076 050 94 73  cillastradgard.se

RÅDGIVNING

& DESIGN

CILLAS TRÄDGÅRD

T  M
T R O S A M A T S T U D I O

t rosamatstudio.se

Spara tid med en riktigt bekväm 

cykelservice, vi fixar din cykel 

på plats med vår mobila 

verkstad och har även fri 

hämtning/lämning inom östra 

Sörmland! 

0704254044 cykelgaraget.seMobil verkstad    Hämtar & Lämnar
   Service    Försäljning

010-491 1530 cykelgaraget.se

Din lokala Trädgårdsarkitekt

Nybörjarkurser 
på distans & 

introflyg:

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

”Ditt hide away 
utanför 

Vagnhärad”

sundnergarden.se

Sund Nergården

 LÄTTSKÖTT  TRÄDGÅRD 

076 050 94 73  cillastradgard.se

RÅDGIVNING

& DESIGN

CILLAS TRÄDGÅRD

T  M
T R O S A M A T S T U D I O

t rosamatstudio.se

Spara tid med en riktigt bekväm 

cykelservice, vi fixar din cykel 

på plats med vår mobila 

verkstad och har även fri 

hämtning/lämning inom östra 

Sörmland! 

0704254044 cykelgaraget.seMobil verkstad    Hämtar & Lämnar
   Service    Försäljning

Din lokala Trädgårdsarkitekt

Nybörjarkurser 
på distans & 

introflyg:

0704254044 cykelgaraget.se

TROSA ÅRET OM

JA du läste rätt!
en gratis greenfee 

på Trosa GK
när du hyr bil minst två dagar 

Familjeäventyr
och glasscafé

0704041609 trosaparkgolf.se
info@trosatrafikskola

Trosa 0156-195 15 Gnesta 0158-100 01  

Vi finns på orten

Asmussens 
Arkitektgrupp AB
Vi ritar villor, tillbyggnader, 

fritidshus, kontor, skolor mm

Hör av er för ritningar och råd.

Kontoren i Trosa och Järna 
Håkan Zätterlund
070-735 58 11

hz@asmussens.se
www.asmussens.se
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NSF Vagnhärad Scoutkår
Nykterhetsrörelsens Scout
förbunds lokala förgrening.
070331 66 56
info@nsf.scout.se
nsf.scout.se/karer/vagnharad
scoutkar

Pensionärsalliansen
i Trosa
Pensionärsorganisation.
0156103 34
gerd_hellstrom@hotmail.com

PRO Trosa-Vagnhärad- 
Västerljung
Möten, boule, studie
verksamhet, handarbete mm. 
Ordförande är Tommy Setz
man.
0156124 97
pro.trosa@gmail.com
pro.se/trosa

Scouterna i Trosa
kommun.
Byggvägen 5F, 61933, Trosa
076763 96 36
viktoria.lundqvist@gmail.com
scouterna.se/hittascoutkar/
scoutkar/trosascoutkar/

Sjöräddningssällskapet
RS Trosa grundades år 1996 
och verkar mellan Södertälje i 
väster, Landsort i norr och till 
Oxelösund i söder. 
Förebyggande utryckning/Jour
telefon:
070580 81 23
Stationsansvarig: 031761 42 20 
rs.trosa@ssrs.se
sjoraddning.se/trosa

Sparkstar
Dans, kultur och teater.
073567 82 68
info@showskola.se
trosasommarteater.se

SPF Seniorerna Trosa
Aktiviteter, påverkansarbete, 
medlemsförmåner.
0156103 34
spfseniorerna.trosa@gmail.com
spfseniorerna.se/trosa

STF Östra Sörmlands 
lokalavdelning
Vill utveckla och underlätta 
turism, framför allt turism som 
bygger på natur och kultur
upplevelser.

stfostrasormland@stfturist.se
svenskaturistforeningen.se/
engagemang/lokalavdelningar/
stfostrasormland

Team Pandion IF
Medlem i Svenska Cykelförbun
det. Är till för alla oavsett ambi
tionsnivå, gren och bakgrund. 
Håller till ute på Bergs Gård.
073418 31 83

Tjejjouren Lina
Hjälporganisation.
070511 52 63
info@tjejjourenlina.se

Trosa Alpina Klubb
Cykel och utförsåkning 
i Trosabacken.
076556 17 00
trosabacken@gmail.com
Facebook: Trosabacken

Trosa Amatörfiskeklubb
Håller koll på fisket i Trosaån. 
Arrangerar det populära Trosa
metet varje år (när inte corona 
ställer till det).
ordforande@trosaafk.se
trosaafk.se

Trosa Atletik
Idrotts förening
Motion, styrketräning och 
tyngdlyftning.
070544 81 19
trosaatletik@skrotnissarna.se

Trosa Badmintonklubb
Den lokala badmintonklubben, 
bildad 1977.
072212 63 66
trosabmk@gmail.com
laget.se/trosabmk

Trosa Balkan FC
Fotbollsförening med herrlag 
i division 7 säsongen 2022.
073596 50 73
balkanfc2020@gmail.com

Trosa Bio
Ansvarar för bio och livesänd 
opera på Skärborgarnas Hus.
0156121 72
info@trosabio.info trosabio.info

Trosa Boulesällskap
Vi kör på Skärlagsvallens boule
banor i Trosa.
073674 17 70
leif.alkerstedt@hotmail.com
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Vi är en mindre 
redovisningsbyrå 

med stort engagemang 
och 

hög personlig service

0156-125 90
info@trosaredovisning.se

Industrigatan 12 619 33 Trosa

0156-125 90
info@trosaredovisning.se 

Industrigatan 12 Trosa

VAGNHÄRADS

0156 - 103 84

re ha nm dol elB

VAGNHÄRAD
073-0809 583

PÄLSVÅRD 
FÖR HUND & KATT

KLOKLIPP, TANDVÅRD

DROP-IN KLOKLIPP 
TISDAGAR 16.00 - 17.30

vi hjälper dig med en 
framgångsrik och trygg 

bostadsaffär.

Välkommen till din 
kvalitetsmäklare 

i trosa. 

Karin Esberg
Östra långgatan 2, trosa

0156-132 45
Skandiamaklarna.se/trosa

Anders 070-602 94 84

Konsult 
Mark- & anläggningsarbeten

l l l

Installations- och säkerhets-
besiktningar av lekplatser

l l l

uthyrning SKYLIFT

SKO      TROSA

SKOR | VÄSKOR
ACCESSOARER
TROSAPRODUKTER

Östra Långgatan 26 Trosa
Tel 0156-160 13
www.skostallet.se

sundnergarden.se

   Sund 
Nergården

Ett 
”hideaway” 

utanför 
Vagnhärad

Sund 
Nergården

En oas för vuxna
Endast förbokning

 

sundnergarden.se

070-206 94 80
sormlandsror.com

Bergvärmeinstallatör
Jour dygnet runt

Certierade montörer 
med lång erfarenhet 

Återförsäljare av 
Thermia värmepumpar

Vi håller i gång 
året runt!
• Inne  • Ute

• Online
Friskissvettis.se/trosa

Vi utför 
alla sorters 
elarbeten

www.hrelab.se

070-666 12 19
070-666 01 19
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Trosa Bridgesällskap
070-663 56 20
svenskbridge.se/trosa-bs

Trosabygdens
Konstförening
Drygt 200 medlemmar.
Verkar för ett ökat intresse för 
konst och konstupplevelser.
070-210 39 51
ordf@trosabygdenskonst-
forening.se
trosabygdenskonstforening.se

Trosabygdens OK
Sysslar med orientering, cykling 
och längdskidor. Preparerar 
längdskidspår. I orientering och 
cykel (MTB) har vi ungdoms-
träning. Arrangerar populära 
lopp, som Trosa Stadslopp, 
Trosa Skogslopp, Trosatrampen 
och Hedeby trampen.
Arrangerar Hitta Ut.
0156-107 17
info@tbok.se
tbok.se

Trosabygdens simsällskap
Lär simkunniga barn och ung-

domar de olika tävlingssätten 
som finns inom simning.
072-181 59 15
info@tbss.nu
laget.se/TBSS

Trosabygdens
trädgårdssällskap
Anlitar spännande föredrags-
hållare, ordnar kurser och gör 
intressanta utflykter.
073-352 93 79 (ordförande 
Barbro Lindqvist)
ordforande@trosatradgard.se

Trosa Båtklubb
Bildad redan 1930.
info@trosabatklubb.se
trosabatklubb.se

Trosa Edanö IBK
Trosa kommuns enda inneban-
dyklubb.
070-871 55 50
trosa.edano@outlook.com
trosaedano.se

Trosa E-Sports Förening
För alla som älskar att umgås 
med eller kring datorer och 

konsoler.
info@trosaesport.se
trosaesport.se

Trosa Flygklubb
Har ett av Stockholmsregionens 
få flygfält.
styrelse@list.trosaflygklubb.se
trosaflygklubb.se

Trosa Frisksportklubb
Idrottsorganisation som bedri-
ver bland annat trampolin och 
volleyboll.
070-799 20 88
trosa@frisksport.se
frisksport.se/trosa

Trosa Golfklubb
En av två golfklubbar i Trosa.
0156-224 55
info@trosagk.se
trosagk.se

Trosagymnasterna
Bedriver tävlings- och förbere-
dande tävlingsgymnastik inom 
disciplinen trupp. Föreningen 
startade 2014 och i dagsläget 
erbjuder vi ca 170 flickor och 

pojkar mellan 6 och 16 år att 
träna och tävla på RT-stegen. 
070-627 27 26
trosagymnasterna@gmail.com
trosagymnasterna.com

Trosa Hembygdsförening
Sysslar med hembygdsvård och 
förvaltar Garvaregården i Trosa.
072-368 15 31
l.norsander@live.se
hembygd.se/trosa

Trosa Kammarmusik-
förening
Bildad 2001. Erbjuder möjlig-
heter för alla att lära känna en 
spännande musikform.
070-816 92 64
styrelsen@kammarmusikitrosa.
se
kammarmusiktrosa.se

Trosa Karateklubb
Träning för både barn och 
vuxna. Tränar i Västerljungs och 
Hedebyskolans gympasalar.
073-355 52 72
info@gojukarate.se

Vi byter och förvarar dina däck!

Industrigatan 13C070 323 17 92 info@dackhotelletitrosa.se

DACKHOTELLETITROSA.SE
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Glöm inte att du kan använda  ROT-avdraget

Vi utför alla förekommande elinstallationer 

Nybyggnation 
Tillbyggnation 
Renoveringar

•
•
•
Inget jobb är för stort eller för litet
Ni är varmt välkomna att kontakta oss

www.elektrotjanst.com 
info@elektrotjanst.com • Industrigatan 23, Trosa0156 - 131 40 

Se hit proff s och händiga

• Liftar
• Ställningar
• Bilmaskiner
• Golvslipar
• Minigrävare
• Vibroplattor
• Minidumpers
• Bergborrmaskiner

Östra Kyrkvägen 2B, Vagnhärad • Tel 0156-341 60

Kom in så ger vi 
dig råd och tips och 
hjälper dig med rätt 
maskinvara!

www.tallmaskin.se

Försäljning av

Vi slipar dina 
motorsågskedjor

ALLTID KAMPANJPRISER
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Trosa RCK
Radiostyrda små fordon.
08-535 248 02
niklas@berge-energi.se
trosarck.se

Trosa Ridsällskap
Ridning och ridsport, ansluten 
till Svenska Ridsportförbundet.
Ridskola vid Tureholms slott.
070-608 15 69
trosars@gmail.com
idrottonline.se/TrosaRS-Ridsport

Trosa Riksteaterförening
Konserter, teatrar med mera.
rigmor.trosa@telia.com
riksteatern.se/forening/trosa-
riksteaterforening

Trosa Scoutkår
Facebook: trosascout

Trosa Skateboard Förening
Vill främja skateboardkulturen 
och skapa en mötesplats för alla 
skateboard intresserade.
trosaskateboard@gmail.com
Facebook: trosaskate

Trosa Skärgårdsförening
Vill främja en levande skärgård.
070-576 28 90
trosaskargard.se

Trosa Storband
070-756 11 91
bertilnym@gmail.com

Trosa Taekwondo Förening
Har lokaler i kvarteret Kofoten.
073-901 02 46
info@trosatkd.se trosatkd.se

Trosa Tantrixförening
Fokus på sällskapsspelet Tantrix.
076-817 76 13
trosa@tantrix.se

Trosa-Vagnhärad
Kampförening
Judo och annan kampsport i 
Nero Center i Vagnhärad.
070-666 24 85
tvkf@funfighters.se
funfighters.se

Trosa Vagnhärad SK
Kommunens största fotbolls-
förening.
0156-267 60
kansli@tvsk.nu
laget.se/tvsk

Trosa Vagnhärads
Skyttegille
Har kjutbana i skogen mellan 
Vagnhärad och Trosa.
0156-269 55
larhed6@gmail.com
idrottonline.se/Trosa-Vagn-
haradSG-Skyttesport

Trosa-Vagnhärads
Tennisklubb
Tennishall och utomhusbanor 
i Trosa. Padelhall klar 2022.
0156-129 90
kansli.tvtk@telia.com
tvtk.se

TV Klotet Bowling
Tävlar utanför kommungränsen.
070-543 31 76
panilssontrosa@gmail.com

TV Klotet Boule
Utgår från Vagnhärad, på banor-
na vid Lånestahallen.
073-975 52 05
tv.klotet.boule@gmail.com

Vagnhärads Hembygds-
förening
Möten, fest, hembygdsvård mm.
0156-108 96
anita@brevet.at

Västerljungs Hembygds-
förening
Sköter Folkviks föreningsgård 
på vägen ut mot Källvik.
0156-201 41
astridorrl@gmail.com
hembygd.se/vasterljung

Västerljungs IF
Fotboll med mera med Norrby-
vallen som bas.
070-590 21 83
robin_lof@hotmail.com

Åda Golf & Country Club
En av två golfklubbar i Trosa.
0156-182 90
info@adagolf.se
adagolf.se

Saknas din förening eller 
är det fel uppgifter?
Registret bygger på att varje 
förening meddelar förändringar, 
så hör av dig så uppdaterar vi till 
nästa TrosaGuiden.
redaktion@osp.nu

Djuraffär i Trosa Åda
Välsorterad djuraffär för hund, katt och smådjur

Vi har det 

mesta för 

hund, katt 

& smådjur.

Mån-fre 11.00-17.00 lördag 11.00-14.00 • 072-888 45 63

 Therese och TobbeMycket välkomna ti o!

Kvalitet

Kunskap

Service
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DÄCK  DÄCKBYTEN  DÄCKHOTELL

VI PÅ 
ETT DÄCKSKIFTE!
Boka däckförvaring hos oss så bjuder vi

på ditt första däckskifte och tar hand om 

däcken direkt för bästa förvaring!

Gäller till 30/04 2023

Vi har även Jourutryckning 070-226 30 68

Vi utför service enligt biltillverkarens 
föreskrifter med godkänd stämpel. 
Alla reparationer utförs fackmannamässigt.
Ett års garanti på allt utfört arbete.

Oslagbara priser på bromsbyten 
med marknadens bästa tillverkare.

HHjjuulliinnssttäällllnniinngg

pprriiss  ffrråånn  

11446655kkrr

Vi erbjuder sportbromssatser, 
slitsat/borrat, Big Brake kit mm.

Service och reparationer 
på mopedbilar 

Bilverkstad

Fyrhjulingar och vagnar 
för dig som gillar kvalitet
Fyrhjulingar och vagnar 
för dig som gillar kvalitet
Du får 10% fabriksrabatt Du får 10% fabriksrabatt 
på våra Carlmans-vagnar!på våra Carlmans-vagnar!

Mekanisk Verkstad 
med tillverkning av 
det mesta inom 
svets och smide

Mekanisk Verkstad 
med tillverkning av 
det mesta inom 
svets och smide

GAS OCH GASOL 
KÖPER DU HOS OSS!    

 Industrigatan 6, Trosa •  tel.0156-12290  • www.carlmansatv.se

HYR BILEN PÅ HEMMAPLAN

t rosamatstudio.se
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Med mobilen
Runturen
En app som samlar runristningar 
i kommunen och på så sätt är en 
naturlig ingång till kunskap om 
Trosabygdens äldre historia.

Appen, som först produce
rades av Trosaföretaget Eldrun 
kulturmiljö med stöd av läns
styrelsen, har med stöd från 
Trosa kommun utvecklats för att 
vara ännu mer användarvänlig, 
bland annat genom att fungera 
bra på olika mobila plattformar.

"Med Runturen kan vi göra 
det både kul och lätt för vem 
som helst att lära sig mer om vårt 
kulturarv", säger Lena Isoz (M), 
ordförande i kultur och fritids
nämnden.

Naturkartan
En friluftsguide i appform, som 
ska inspirera och vägleda folk 
till ett rikare friluftsliv och till att 
upptäcka naturen.

"I Trosa finns fantastiska möj
ligheter till friluftsliv och natur
upplevelser. Med Naturkartan 
blir det enkelt att upptäcka den 
vackra natur som finns i vårt när
område, både för invånarna och 

för besökare till kommunen", sä
ger kommunekologen Elin van 
Dooren.

Appen finns på svenska och 
engelska.

Storyspot
App som innehåller inlästa be
rättelser, som lär dig mer om 
historiska händelser, platser och 
konstverk. Lanserades i Trosa 
kommun under 2020.

Hittaut
En nationell satsning från Orien
teringsförbundet som pågått i tio 
år. Hade premiär i Trosa tätort 
under 2020 – och blev en stor 
succé, delvis tack vare pande
min.

Ladda ner appen och ge dig 
ut för att hitta kontrollpunkter, 
samtidigt som du upptäcker 
din närmiljö. Ta med kartan på 
cykel turen, promenaden eller 
varför inte löprundan?

Det finns olika svårighets
grader, så att alla kan delta ut
ifrån sina förutsättningar.

Trosabygdens Orienterings
klubb ansvarar för Hittaut lokalt.
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ANNONS



icatrossen.se
0156-348 50 • info.trosa@kvantum.ica.se

Bistro
Fiskdisk

Köttdisk
Trossenburgare 

på butiksmald 

högrevsfärsTrossenburgare 

på butiksmald 

högrevsfärs

Linda och Jenni
Linda och Jenni

Cilla 
och MinnaCilla 
och Minna

MalinMalin

MarieMarie

Rebecca
Rebecca

SaraSara

Öppet 

alla dagar 
7–22

Linnea 
och DisaLinnea 
och Disa
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