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På hamnkontoret erbjuder vi service för att din vistelse i vår hamn och vår stad 
ska bli så bra som möjligt. Här betalar du hamnavgiften för både båt och husbil. Sjömacken ligger i 

anslutning till hamnkontoret och med hjälp av de lokala varven samt vårt eget sortiment av reservdelar 
är vi behjälpliga om båten skulle krångla.

Vi som arbetar på Hamnkontoret vill också hjälpa er med tips på vad Trosa och Sörmland har att 
erbjuda utanför vår verksamhet. I denna hamnguide finner ni våra tips på smultronställen i vår närhet.

På Hamnkontoret har vi också skapat en plats för vårt aktivitetsföretag Apelago. Här kan ni boka 
aktiviteter och båtturer ut i skärgården. Läs mer i denna guide eller på hemsidan!

KÖLSVINET BISTRO & CAFÉ
Tidigare hamncaféet nyöppnade 30 maj med nytt koncept. På Kölsvinet vill vi att turister & 

lokalbefolkning ska kunna mötas i en atmosfär som passar alla. På morgonen serverar vi frukost 
från 07.30 som vid 11.00 övergår till lunch- & middagsservering. Under dagen & kvällen serveras bland 

annat pizzor, sallader, smörgåsar & några dagens rätter som varierar under sommaren. Utbudet 
kompletteras också med bullar & sötbröd för att våra gäster, under hela dagen, ska kunna komma 

in på en grym fika.

VÄLKOMMEN TILL 
TROSA GÄSTHAMN

Välkommen till oss, 
vi hoppas du ska trivas! 

- Lite av Trosas historia
- Apelago 
- Golf för både stora och små
- Naturupplevelser
- Besöksmål i Trosas närhet
- Bra att veta & regler i hamnen

- Boende
- Äta
- Aktiviteter
- Konst & kultur
- Priser säsongen 2019

I DEN HÄR TIDNINGEN KAN DU LÄSA OM:



Trosa har en lång och slingrande historia. Arkeologiska fynd visar att det har bott människor i 
trakten sedan stenåldern. Samhället har följt efter kustlinjen, i takt med att landet stigit ur havet och 
strandkanten förskjutits. Orten Trosa har legat på samma ställe sedan 1600-talets början och 1610 fick 
den nya staden sina stadsprivilegier av kung Karl IX.

Trosas huvudnäring har sedan urminnes tider och fram till början av 1900-talet varit fisket. Fiskarskrået 
i Trosa kallades skärborgare, vilket kan härledas till de så kallade skärlagen, som fiskarna delades in i. 
Under sommarmånaderna flyttade skärborgarna sina bohag från fastlandet ut till skärgården.

NAMNET TROSA & ”VÄRLDENS ÄNDE”
En av förklaringarna till att Trosa i folkmun kallas ”Världens ände” är att staden under sina tidigare år 
endast hade en tillfartsväg. För att komma hit var man alltså tvungen att svänga av riksvägen och ta den 
långa vägen hit och sedan ta samma väg tillbaka igen.

Ortnamnet Trosa är uråldrigt och var namnet på ån som flyter från sjön Sillen till havet. På 1300-talet 
skrevs det så gott som alltid ”Troso”. Namnet hänger troligen samman med det fornisländska ordet 
trauður (trög, ovillig) och syftar på åns lugna och makliga lopp.

FORNLÄMNINGAR
Trosa kommun är full av bevis på att människor har bott i området sedan urminnes tider. De äldsta 
arkeologiska fynden från trakten (främst stenyxor och keramik) kan dateras till stenåldern. Idag finns de 
flesta fynden på museum, men den intresserade kan bege sig ut i naturen för att med egna ögon beskåda 
imponerande gravhögar, rester av boplatser och annan byggnation och inte minst runstenar.

Lite av Trosas historia



KAJAK
Att paddla kajak är ett fantastiskt sätt att komma ut 
i naturen och uppleva skärgården på nära håll med 
motion på köpet. Hos oss hyr ni kajaker och övrig 
utrustning för en paddeltur som passar just er. Boka 
med eller utan guide!

SUP (STAND UP PADDELBOARD)
Paddla under trädkronorna i Trosaån eller varför inte ta 
er ut till någon av alla vackra öar i skärgården utanför 
Trosa. SUP ger dig en fantastisk upplevelse på vattnet 
som inte kräver tidigare erfarenhet. Upplev naturen från 
vattnet eller få ett ordentligt träningspass med balans 
och kondition. Ge dig ut på långtur med kompisarna 
eller hitta ditt eget smultronställe bland kobbar & skär.

PAINTBALL
Letar du efter en aktivitet att göra tillsammans med 
kompisgänget eller i samband med en fest? Paintball är 
en rolig och fartfylld aktivitet i både större och mindre 
grupp, för såväl företag som privatpersoner. Boka en 
heldag ute i skärgården med spel på öde ö och lunch eller 
spela på fastlandet i närliggande skogsområde.

BÅT TILL LANDSORT OCH GUIDAD TUR
Vi bordar vår Tärnskär i Trosa hamn på morgonen 
och åker genom skärgården till Landsort. Väl ute på 
Landsort börjar vi med att servera lunch för att sedan gå 
en två timmar guidad tur av den underjordiska bunkern 
som skulle skydda Stockholm från ett sovjetiskt angrepp 
under kalla kriget och var i bruk mellan 1977 och 2000.

FISKEDAG
Fånga ditt nya personbästa tillsammans med några av 
Sveriges bästa fiskeguider! Välj mellan att fiska i insjö 
eller till havs med fokus på abborre, gädda och gös. Eller 
varför inte testa lyckan och fiska lax i landsortsdjupet?

FEMKAMP
Samla vänner eller kollegor för en fartfylld dag där 
vinnarskallar prövas och grupper stärks. Att låta kollegor 
eller vänner tävla tillsammans och mot varandra i olika 
roliga grenar stärker sammanhållningen och kommer 
garanterat leda till många skratt och minnen.

APELAGO 
På Hamnkontoret hittar du vårt 

eventföretag Apelago. Tillsammans med er skapar 
vi oförglömliga upplevelser i sjönära miljöer. För 

mer information och bokning kom in till oss på 
Hamnkontoret.

Vill du veta mer? 
Besök apelago.se



GOLF  
FÖR BÅDE 
STORA & 
SMÅ

GOLF
I Trosa finns två golfbanor, Trosa Golfklubb samt Åda Golf 
& Country Club. Vi i Trosa Gästhamn har ett samarbete 
med Åda som möjliggör transport till och från banan. 
Grönt kort krävs för spel på banorna men ”ranchen” finns 
öppen för alla som vill testa på. Klubbor att låna ingår för 
alla som betalat hamn- & ställplatsavgift.

Mer info och bokning på Hamnkontoret.

TROSA PARKGOLF
På Trosa Parkgolf hittar du ett äventyr för hela familjen. 
Ta en runda och utmana familjen, vännerna eller 
kollegorna. Äventyrsgolf är något som passar för alla 
åldrar vare sig man är ung eller gammal. Äventyrsgolf 
beskrivs bäst som en perfekt mix mellan minigolf och 
långgolf. Här spelar du dig igenom ett Trosa i miniatyr 
genom 12 fantasifulla och spännande banor. Här finns 
även två boulebanor.

Länk till mer info hittar du på vår hemsida.



TROSA HÄLSOSTIG/HJÄRTATS VÄG
En promenad på utmärkt gångväg är ett enkelt sätt att 
komma ut i naturen, få lite frisk luft och rörelse. Lätt 
att göra just när det passar dig och ingen avancerad 
utrustning krävs, även om ett par bra skor och kläder-
efter-väder är att rekommendera. Sträckan är cirka 12 km 
lättframkomlig väg. Det går även utmärkt att ta cykeln 
runt. Detta är ett smakprov på vad Trosas omgivningar 
har att erbjuda.

BERGS GÅRD MTB-ARENA
På markerna som hör till Bergs Gård Rum & Relax har du 
möjlighet ge dig ut på cykel, mountainbike, trailrunning 
eller kanske bara vandra. Här finns även fantastisk 
landsvägscykling som kan ta dig mot Trosa eller ner mot 
Stendörren och vidare mot Nyköping.

MOUNTAINBIKE VID HÄRADSVALLEN
Banorna ligger i anslutning till Trosabygdens 
Orienteringsklubbs klubbstuga, Häradsvallen i 
Vagnhärad. Slingorna är relativt kuperade och 
växlar mellan singeltrack och partier med goda 
omkörningsmöjligheter. 

ORIENTERING – NATURPASSET
Passa på att köpa och genomföra årets Naturpass! 
Samtliga kontroller sitter uppe till och med 1:a oktober. 
Välj mellan Trosa skog, Trosa stad och Häradsvallen 
skog. Varje naturpass innehåller karta med 20 kontroller 
och ett startkort. Nytt för i år är även en stadsorientering 
på gatorna i Trosa.  Frisk luft och trötta ben utlovas!

NATURUPPLEVELSER
Sörmland är fyllt av fantastiska

naturupplevelser. Allt från vacker kustvandring till 
lummiga skogar med stigar för mountingbiking, 

mysiga öar och naturreservat. Här finns 
mycket att uppleva!

LASSE
STEFANZ

feat. 
eye n’i 
o band

LÖRDAG 27 JULI
TRÄDGÅRDSKONSERT

PÅ FINA FISKEN

FREDAG 26 JULI
DANSBANDSKVÄLL

PÅ FINA FISKEN

BOKA BILJETTER PÅ WWW.FINAFISKEN.SE



SÄVÖ
Sävö är en vacker och lummig ö som ligger nära 
fastlandet och har innerskärgårdskaraktär. Ön är starkt 
kulturpåverkad och präglad av jordbruk och betesdrift. 
Ön ligger endast 300 meter från Källviks brygga 
och nås endast med båt. För transport av dagsbesök 
kontakta Ebbe Anklev 073-040 55 13. Tur och retur körs 
måndag, torsdag och fredag. Eller kontakta Apelago på 
hamnkontoret för en skräddarsydd skärgårdstur.

STENDÖRREN
Vill du komma ut i skärgården utan att använda båt? 
Välkommen till Stendörrens Naturreservat. Här finns 
broar mellan öarna så att du kan ta dig ut i skärgården till 
fots. Eller varför inte hyra en uppblåsbar SUP (Stand Up 
Paddelboard) av Apelago på Hamnkontoret och ta med 
för att kryssa mellan klipporna?

KRÅMÖ
På bekvämt båtavstånd från Trosa ligger skärgårdsidyllen 
Kråmö. Tolv stugor i olika storlek finns att hyra på ön, 
som varken har el eller rinnande vatten. Vid den lilla 
hamnen finns det möjlighet till härliga bad. Bastubad, 
fiske, grillning och bärplockning tillhör också nöjena. 
Till er som saknar tillgång till båt hänvisar vi till Apelago 
på Hamnkontoret som erbjuder paketlösningar med 
transport och aktiviteter.

JULAFTONS FYR
Julaftons fyr ligger på ön Bokö-Oxnö som är ett 
naturreservat. Ön är relativt svårtillgänglig, men det 

går att lägga till vid Skonötudden på östra sidan. Fyren 
ligger på öns norra sida. Fyren och skäret Lilla Julafton 
sägs ha fått sitt namn när ett fartyg förliste här i rykande 
snöstorm på självaste julafton. Mitt emot Julaftons fyr 
ligger Högholmen, även känd som Smugglarberget. 
Nedanför berget finns en djup och bra ankringsplats där 
skutor förr i världen väntade på rätt vind för att kunna 
segla genom Boköströmmen. Den platsen användes 
också för båtar som hade smuggelgods ombord. 
Smuggelberget med sina grottor och skrevor var ett 
perfekt gömställe.

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se

ALLT INOM BYGGNATION • KA ENLIGT PBL KONTROLLANSVAR • PROJEKTLEDNING

ostkustenbyggteknik.se | 0702 25 66 70



ÖSTER MALMA
På familjevänliga Öster Malma är naturen och det vilda 
ständigt närvarande. Här kliver klövdjuren oblygt ut på 
fälten och i Wildlife Park strövar djuren fritt i stora hägn.
Den lilla viltvårdstigen vänder sig till våra yngre besökare. 
Att gissa bajset, se vilka djur som ligger i gryt och mäta 
sin styrka med ett älghorn är några av aktiviteterna längs 
stigen.

TULLGARN SLOTT
Tullgarn nära Trosa är ett av de populäraste kungliga 
utflyktsmålen. Beskåda hertigens inredningar, som 
tillhör vårt lands förnämsta. Vila en stund på borggården 
och känn friskheten från havet. Ta en kopp kaffe i stallet. 
Eller packa upp picknickkorgen vid någon av dammarna. 
Tullgarn är värt en resa!

BESÖKSMÅL I 
TROSAS NÄRHET

Trosa med omnejd bjuder på 
många fantastiska platser att uppleva och 

besöka. Här har vi samlat några
personliga favoriter.



WAPPERSTA GÅRD
På Wappersta gård bedrivs ekologisk nötköttsproduktion 
och spannmålsodling. Här kan ni se djuren beta fritt 
och besöka gårdsbutiken Magasinet och köpa med 
därproducerat nötkött och en hel del andra saker. 

HILLSTA BÄR OCH POTATIS
Hillsta är ett familjeföretag som drivs av Knut Hanner 
med familj. På Hillsta odlas en mängd olika grönsaker 
allt ifrån potatis, blomkål och broccoli till jordgubbar 
och kryddor. I gårdsbutiken kan du köpa säsongens 
produkter. De har också självplock på jordgubbar och 
potatis.

BERGS GÅRD
Välkomna att uppleva en avkopplande och givande 
vistelse på Bergs Gård! Gården ligger intill sömlands 
vackra kust, strax utanför Trosa. I en charmig och lantlig 
miljö kan ni umgås med vänner, familjen eller kollegorna. 
Här finns möjlighet till olika aktiviteter eller bara koppla 
av i spaavdelningen. Framförallt njuta av vad gården och 
naturen har att erbjuda. 

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se

Handla mat på nätet i din ICA butik
”Vi på ICA Trossen tillsammans med Trosa 

Gästhamn vill förenkla semesterlivet för alla 
våra gäster i hamnen. Beställ din mat på 

www.icatrossen.se med leverans i hamnen. 
Två leveranstillfällen om dagen hela 

sommaren!”

Alltid öppet dygnet runt. Leverans varje dag 
hela sommaren 10.00 och 17.00!

Varma hälsningar
Jenni och Linda med personal



Båtplatser förtöjning
med boj.

Båtplatser förtöjning 
långsida.

HAMNKONTOR

Husbilsparkering
utan elanslutning

Fler båtplatser finns
i inre hamnen, förtöjs 
stäv mot stenkaj med
ankare. 

sos

sos

Kollektivtrafik & Blå Tåget

Husbilsparkering
utan elanslutning Avlämningsplats

 - matkasse

Serviceplats 
på-/avstigning

Återvinningsstation

sos

Bestämmelser och regler för alla som besöker Trosa Gästhamn. 

• Anmäl din ankomst till hamnkontoret. 

• Lösa tampar får inte vara uppslängda på bryggorna eller ligga 
i vattnet.

• Utsläpp från båttoaletter är inte tillåtet i hamnen. Använd 
hamnens anläggning. Respektera Transportstyrelsens förbud 
mot tömning av toaavfall. Broschyr från Transportmyndigheten 
finns att hämta i hamnkontoret.

• Spillolja och andra kemikalier ska lämnas vid miljöstationen.

• Använd papperskorgar och avfallskärl för sortering samt 
container för hushållsavfall.

• Respektera allemansrätten vid landstigning vid båtfärd. 

• Hundar skall hållas i koppel inom hamnområdet.

• Barn som vistas på bryggorna och vid kajen ska bära flytväst.

• Badförbud gäller inom hamnen.

• Grill- & eldningsförbud gäller i Trosa Gästhamn.

• Under sommaren råder bevattningsförbud. Under dessa 
perioder är det inte tillåtet att tvätta båtar med vatten från 
slangarna på bryggorna.

• Det är förbjudet att cykla, åka skateboard, sparkcykel eller 
inlines på bryggorna.

• Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet.

• Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop.

• Vi ber er respektera att det ska vara lugnt och tyst i hamnen 
klockan 23.00.

BRA ATT VETA 
& REGLER I 
HAMNEN

Källsortering

Hantering av farligt avfall

Brandsläckare

Första hjälpen

SOS alarm telefon

Livboj

Turistinformation

Dam- & herrtoalett

Duschar & toalett

Handikappstoalett

Kölsvinet - Bistro & Café

Sjömacken

Tömning av septiktank - Båt

Papperskorg

sos

Kollektivtrafik & Blå Tåget

INFO
Besök trosanyagasthamn.se
eller ring 0156-50 52 00



Båtplatser förtöjning
med boj.

Båtplatser förtöjning 
långsida.

HAMNKONTOR

Husbilsparkering
utan elanslutning

Fler båtplatser finns
i inre hamnen, förtöjs 
stäv mot stenkaj med
ankare. 

sos

sos

Kollektivtrafik & Blå Tåget

Husbilsparkering
utan elanslutning Avlämningsplats

 - matkasse

Serviceplats 
på-/avstigning

Återvinningsstation

sos



BOMANS HOTELL
Boutiquehotellet Bomans ligger mitt i Trosas 
hamnkvarter. Familjen Boman har en lång tradition av 
gästgiveri och Bomans är känt för sina generösa och 
excentriska miljöer. Det  genomsyrar hela hotellet och 
inte minst i de 44 individuellt inredda hotellrummen.

TROSA STADSHOTELL & SPA
Ett klassiskt Stadshotell med genuin charm som värnar 
om lokala råvaror. Restaurangen har både matsal från 
1800-talet och en modern bistro/bar med uteservering 
sommartid. Erbjuder logipaket med aktiviteter, sparelax 
och behandlingar.

TRE SMÅ RUM
På Östra Långgatan i hjärtat av Trosa ligger Tre Små 
Rum. På 1800-talet blev det populärt bland societeten 
i Stockholm att tillbringa somrarna i Trosa, därav alla 
vackra villor med tidstypisk snickarglädje, väl bevarade 
än idag. Caféet Tre Små Rum har en lång tradition och 
innefattar även eget hembageri.

TROSA VANDRARHEM
Trosa Vandrarhem ligger centralt beläget vid gästhamnen 
på västra sidan av Trosa å. Det finns allt från enkelrum till 
fyra bäddsrum och privata stugor. Om man bor på Trosa 
vandrarhem kan man utnyttja allmänna köksutrymmen 
och uteplatser med grillmöjlighet under tak.

ÅGÅRDEN
Mellan torget och hamnen, där Trosaån slingrar sig ner 
mot havet, finner du Ågården. Med tio hotellrum som 
alla vätter mot den lummiga innegården kan man koppla 
av på sitt eget vis. Se folklivet längs åpromenaden och 
luta dig tillbaka och njut.

SUND NERGÅRDEN
Ett ”hideaway” för vuxna i den sörmländska idyllen!
Innanför Nergårdens grindar njuter du av lugn och ro i 
en avslappnad och personlig miljö. Hotellet består av sju 
rum, två glampingtält och en matsal som är inredd med 
omtanke. Från den stora trädgården och poolterrassen 
har du en fantastisk utsikt över sjön Sillen. När du väljer 
att bo på Sund Nergården ingår det mesta i priset. 
Åldersgräns 16 år. 

BOENDE

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se

Su

er

Bomans Hotell & Restaurang i Trosa Hamn
44 inredningsglada hotellrum  

Restaurang är öppen måndag-lördag från kl 18
Barmeny i trädgården från kl 14

Bomans Glassbar är öppen vid vackert väder
Två konstutställningar under juli månad

Bomans.se, info@bomans.se, 0156-525 00

 

I Trosa finns flertalet boendealternativ. Dels via 
hotell men också genom privatägda stugor och hus 
som hyrs ut under sommarmånaderna. Här kan ni 

läsa om några av Trosas hotell och vandrahem.



Bild från Sund Nergården



FRUKOST • LUNCH • MIDDAG 
BAR • FIKA • KAFFE • GLASS



TROSA MATSTUDIO
I den gamla brandstationen i Trosa centrum huserar 
Trosa Matstudio. Kärleksfull matlagning och hjärtlig 
service är ledorden för matstudion. Vardagsluncher, 
fester,  mat för avhämtning och catering är en del av vad 
de erbjuder.

FINA FISKEN
Restaurangen har en 40-årig lång tradition av att 
servera mat och dryck av hög kvalité i en optimal 
sommaratmosfär, så klart med fisk & skaldjur i 
fokus. Ägarnas filosofi bygger på samarbete över alla 
personalgrupper, en stark teamkänsla syns på tallriken 
& upplevs i servicen. I den lummiga trädgården med 
tillhörande bar njuter Trosabor och turister av goda 
drinkar och den mysiga stämningen.

BOMANS HOTELL
Bomans har ett klassiskt kök som följer de fyra 
årstiderna. I den mån det är möjligt används närodlade 
och ekologiska råvaror. Ägarinnans kärlek till rena 
smaker återspeglas i menyn. Familjens sommelierer har 
under Bomans 30 år byggt upp en gedigen vinlista.

TROSA STADSHOTELL
Restaurangen är den största enheten på Trosa Stadshotell 
& Spa. Restaurangen har blivit en naturlig samlingsplats 
för Trosaborna. Ett ständigt arbete pågår för att förenkla 
tillvaratagandet av lokalt som vilt till exempel hjort, 
vildsvin, and med mera. I den klassiska matsalen med 
sina vita dukar har det serverats måltider sedan 1867 och 
sedan 2008 finns också en modern bistro.

SUND NERGÅRDEN
Maten som serveras följer årstiderna och består utav 
svenska råvaror, gärna från de sörmländska gårdarna. 
Vår dryckesmeny består till största delen av småskaliga 
familjeägda producenter som jobbar enligt ett ekologiskt 
och biodynamiskt tänk. Vi har mellan 60-70 olika viner 
varav de flesta serveras på glas.

TRE SMÅ RUM
Tre Små rum ligger på Östra Långgatan i hjärtat av Trosa. 
När man fikar på Tre Små Rum tar man sig tillbaka 
till 1800-talet. Miljön är väl bevarad med magnifika 
kakelugnar. Det lilla caféet rymmer cirka 40 gäster och 
har även en mysig innergård med fler platser. 

KUTTERKONFEKT - MARSIPANGÅRDEN
Marsipangården är en annorlunda café- och 
shoppingupplevelse. I läcker sekelskiftesmiljö finns 
Kutterkonfekts butik och café med egen tillverkning av 
chokladpraliner och marsipanfigurer. Du kan plocka 
själv av ett 30-tal pralinsorter i lösvikt. På övervåningen 
ligger bageriet där all konfektyr tillverkas. Med fönster 
ut mot gästen går det att beskåda hantverket. Under 
årets varma månader är trädgården öppen. Här sitter 
cafégästerna omslutna av grönska vid en damm med 
vattentrappa och barnen kan leka i sandlådan.

ÄTA
Att hitta en bra restaurang eller ett gott café 

i en ny stad kan ibland vara en utmaning. 
Nedan har vi samlat restauranger och caféer 

i Trosa som vi varmt kan rekommendera.

Upplev friheten!

Hör av dig till oss på 0156-50 30 60 eller 
besök fiskarhedenvillan.se för att se våra 

andra husmodeller. 

Sedan 1993 har vi på 
Fiskarhedenvillan levererat drygt 

6000 hus runtom i Norden. Vi 
hjälper dig hela vägen från idé till 

entré. Hur vill du bo?

H USM O D EL L SPOV EN

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se



AKTIVITETER

MUSIKQUIZ PÅ KÖLSVINET 20/6–15/8
Varje torsdag under högsäsongen, med start 20 juni, kommer 
Kölsvinet tillsammans med grundaren av Musik Quiz SM arrangera 
frågetävlingar med livemusik. På scen har ni Daniel Fridström. En 
fantastisk entertainer, underhållare, trubadur och DJ i en och samma 
person. Under sitt artistnamn ”Kanske Världens Bästa Kille” har han 
över 20 års erfarenhet i branschen. På Kölsvinet dukar vi denna kväll 
upp en buffé. Välkommen förbi på en bit mat eller kom och ta ett glas 
på vår terrass!  Som vanligt tar Kölsvinet inga bordsbokningar så kom 
i tid för att säkra er plats.  Quizet startar 18.30!

VETERANBILSTRÄFFAR I TROSA 6/6–15/8
Namnet beskriver detta arrangemang väl. Vackra bilar samlas på 
gräsytan vid Västra Hamnplan för beskådning och skönt snack mellan 
bilägare och besökare. Livemusik och matservering förgyller tillvaron. 
Allt avslutas med en lång bilkaravan för en rullande uppvisning av 
bilarna runtom på Trosas gator.

ÅK TÅGET GENOM TROSA
Med start den 13/6 fram till 11/8 (ej midsommar den 21 juni) 2019, går 
Blå tåget från Trosaporten via Trosa torg till hamnen. Blå tåget avgår 
följande tider från hamnen: 11.30, 12.30, 13.30, 15.30 och 16.30.

Trosa är en levande stad året runt med 
evenemang och aktiviteter som lockar såväl den 

yngsta som äldsta besökaren . Nedan har vi samlat ett 
urval av de evenemang och aktiviteter

som sker i Trosa.

www.trosastadshotell.se  info@trosastadshotell.se 0156 - 170 70
Ett nytt rum i Stadshotellets 
regi för en njutbar fikastund

Spa öppet alla dagar
Bar & Bistro

Uteservering
Hotellrum

Paket med olika aktiviteter
Grillsöndagar med musik

Mötesrum

Varmt välkommen!

 
 

trosa.com



MIDSOMMARAFTON 21/6
Midsommar firas på olika håll i Trosa. Vagnhärad Hembygdsförening 
arrangerar trditionsenlig fika- och korvservering tillsammans med 
livemusik och dans runt midsommarstången. Vill man vara med och 
klä stången är man välkommen dagen innan, den 20 juni. Även ute på 
Stensund arrangeras ett populärt midsommarfirande.

TROSA STADSLOPP 28/6
Hela bygden löper de trivsamma 8.9 km runt i Trosa i det lopp som 
årligen attraherar alltifrån internationella storlöpare till lokala 
förmågor. Folkfest, vimmel & framåt kvällen ett kokande Trosa av liv 
och rörelse. Denna storhelg är det läge att boka både bord och boende 
med god framförhållning. Förra årets segrare, Meseret Yitbarek, 
sprang på 26:24. Hur fort springer du?

TORGTORSDAGAR I SEPTEMBER
Torgtorsdagar i Trosa är en idé som grundar sig i en kärlek till våra 
sörmländska råvaror & en beundran för de som jobbar & tar vara på 
det som naturens närhet har att erbjuda. På torget i Trosa centrum 
samlas lokala matproducenter. Bulla upp med sörmländska råvaror 
på torsdagen & njut hela helgen. Servering från olika kök i gemensam 

utomhus matsal. Välkomna!

SKÖRDE- OCH HANTVERKSMARKNAD
Denna marknad arrangeras av Trosa Turistcenter den sista söndagen 
i augusti från 10.00 till 16.00. En marknad på gammaldags vis med 
fokus på hemodlade och egentillverkade produkter som blir mer och 
mer välbesökt för varje år. 

FLOTTFÄRD PÅ TROSAÅN
Att stilla glida nerför Trosaån på en flotte är det många som drömmer 
om. Sven Delblanc skapade bilden av årensningen i sin bok Åminne, 
och genom den älskade TV-serien Hedebyborna blev den tydlig för oss 
alla. Trosaån är bygdens livsnerv och binder samman de tre socknar 
som idag utgör Trosa kommun. Längs med hela vägen är ån kantad 
av fornminnen; historiska lämningar och berättelser påminner om åns 
betydelse genom tiderna.

 
 

trosa.com

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se

MUSIKQUIZ VARJE TORSDAG!
20 JUNI - 15 AUGUSTI PÅ

kolsvinet
Bistro & Café



 

 

 

 

Båtlyftar – För ett enkelt båtägande 
Vår visningslyft finns i Trosa Gästhamn 

 
dockymarin.se 
072- 53 53 900 

 

KONSTHALLEN S:TA ANNA
I ett annex till Trosa lands kyrka några kilometer 
utanför Trosa centrum ligger Konsthallen S:ta Anna. 
Där arrangeras varje sommar två till tre utställningar. 
Rummets medeltida karaktär bestämmer verksamhetens 
inriktning mot skulptur och installation. Här visar både 
nationella och internationella konstnärer sina verk.

LOKALA KONSTHALLAR & GALLERIER
I Trosa stad finns många olika mindre ateljéer som 
visar ut egna och inbjudna konstnärers verk. Allt från 
skulpturer till målningar och bruksföremål finns att 
beskåda och inhandla runt om i staden.

STADSVANDRING & GUIDADE TURER
Att strosa i Trosa är ett begrepp som myntats av en 
anledningen. Vår stads pittoreska arkitektur och långa 
historia ger möjlighet till lärorika och inspirerande 
promenader. På Trosa turistcenter kan större grupper 
boka guidade stadsvandringar samt få information om 
de olika promenadstråken. Till exempel ”Kolla Husen” då 
man sätter på sig byggnadsvårdarens glasögon och får 
följa med på en närsynt promenad genom Trosa.

MUSEUM & HEMBYGD
Passa på att besöka Trosas olika muséer och 
hembygdsföreningar. Boka en privat visning av 
Tureholms slott eller besök garvarens dåtida bostad på 
Garvaregården. Trosa med omnejd bjuder på många 
kulturminnen värda att förkovra sig i.  

KONST  
& KULTUR

Vill du veta mer? 
Besök trosanyagasthamn.se.



HAMNAVGIFT BÅT VID STOLPE, BOJ & ANKARE
Under 10 meter – 280 kr/dygn
Mellan 10-15 meter – 350 kr/dygn
Över 15 meter – 480 kr/dygn

HAMNAVGIFT BÅT LÅNGSIDES
Under 10 meter – 380 kr/dygn
Mellan 10-15 meter – 450 kr/dygn
Över 15 meter – 580 kr/dygn

HAMNAVGIFT HUSBIL
280 kr/dygn

EL FÖR BÅT- ELLER HUSBIL
60 kr/dygn
Båtar över 15 meter – 120 kr/dygn

DUSCH & BASTU – INGÅR I HAMNAVGIFTEN
Bastun är igång mellan 17.00-23.00

LÅNGLIGGARE
Hela högsäsongen juni, juli & augusti:
Under 10 meter – 15.000 kr
Mellan 10-15 meter – 18.000 kr
Över 15 meter – 20.000 kr

LÅGSÄSONG SEPTEMBER-MAJ
Under 10 meter – 1500 kr/månad
Mellan 10-15 meter – 2000 kr/månad
Över 15 meter – 2500 kr/månad
Elförbrukning räknat på elmätare tillkommer

FACILITETER
Tvättstuga - bokas i hamnkontoret:
3 timmar – 100 kr

PRISER 
SÄSONGEN 2019

Soppatorsk? Tamp i propellern? Motorhaveri? 
Båten på grund? Luft i bränsleslangen? Trasigt 
backslag? Dött startbatteri? Reservdel saknas? 

Vi kommer. En riktigt god vän ombord.



Tack för den äran...
Under vintern 2018/2019 tog en Era slut. Allas vår hamnfogde 

Lasse Eklund lämnade Trosa Gästhamn. En intensiv upphandlingsperiod inleddes som 
slutade med att vi på Apelago Group nu fått äran att värna om Trosa Gästhamn.

Vi är fem personer med olika bakgrunder och kompetenser som hoppas utveckla 
och bevara denna fina plats. Vi tar nu över staffetpinnen från Lasse och ser framemot en 
lång tjänstgöring i Trosas hamn. Vi vill också passa på att tacka Trosas befolkning för ert 
stöd, Trosa kommun för förtroendet och Lasse för samarbetet under övergångsperioden.

Kim Eklöf, Henrik Karlsson, Johan Brunnström
Johan Wolpher & Anton Fröidstedt

trosanyagasthamn.se


