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1 maj 2019 tog vi på Apelago Group över 
driften av Trosa Gästhamn. Att få arbeta 
i denna vackra skärgårdsmiljö är en 
otroligt. Att samtidigt få utveckla 
& ta ansvar för service & 
gästbemötande på en av Trosas 
viktigaste besöksmål är både 
ärofyllt & spännande.

Apelago Group är i grunden 
ett eventföretag som 
fokuserar på havsnära 
upplevelser för såväl företag 
som privatpersoner.

Under våren 2020 fick vi 
förtroendet av Trosa kommun 
att förvalta Kråmö Skärgårdsby. 
Ett naturreservat & kulturarv som 
erbjuder stugboende i en unik & 
storslagen naturmiljö. Läs mer om 
Kråmö & vår resa längre fram i tidningen.

APELAGO GROUP

VI SOM JOBBAR I HAMNEN

GÄSTHAMNEN Hamnkapten: Johan Wolpher Bokning: Andreas Richter Personalansvarig: Anton Fröidstedt Hamnkontoret: Emelie Kihlgren • Fredric Lundius  
Oskar Karlsson KÖLSVINET Kökschef: Johan Brunnström Kockar: Pontus Asp • Oscar Blomgren • Viktor Olofsson • Felix Jäder • Adam Lundberg • Kristin Sjöblom   
Restaurangchef: Liza Demander Servis & disk: Olivia Aspinge Gilbert • Anton Blomgren • Linn Paulsson • Melina Gustafsson • Axel Kjellberg • Louise Eriksson • Livia Lindberg
Vinga Esping Jameson • Esmeralda Hellsten • Felicia Abrahamsson • Wilma Eklund • Lina Wickman • Martin Strömberg • Alice Jansson • Andreas Ekhamre • William Insulander
Joakim Jonsson SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Skeppare: Richard Steen • Jakob Breiman KRÅMÖ Övärdar: Gustav Thyreen • Ludwig Blom •  Lukas Frisch 
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Skydda dig och
andra från smittspridning!

Tvätta händerna ofta

Undvik att bli smittad och att smitta andra

God handhygien
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Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som 
till exempel dörrhandtag.  De sprids vidare när du tar 
någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål 
och varmt vatten. 
Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och 
efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ 
när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som 
innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i 
armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta 
från att spridas i din omgivning eller från att förorena 
dina händer. 

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du 
att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du 
är nära andra.

Smittsamma mikroorganismer 
finns överallt i vår omgivning. 

Den vanligaste spridningen 
sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt 
sätt att skydda dig själv och  
din omgivning.

20-30 
sekSOAP ALCO

60%->
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Vad gör jag om jag behöver hjälp?
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir 
sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 
för sjukvårdsrådgivning.

113 13

Covid-19?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber 
ska du försöka låta bli att träffa andra människor. 

Gå inte till jobbet, skolan eller 
förskolan. Det gäller även om du 
bara känner dig lite sjuk. Det är 
viktigt att inte riskera att smitta 
andra. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två 
dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Hosta och nys i armvecket

Undvik att bli smittad och att smitta andra

God handhygien
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Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som 
till exempel dörrhandtag.  De sprids vidare när du tar 
någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål 
och varmt vatten. 
Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och 
efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ 
när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som 
innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i 
armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta 
från att spridas i din omgivning eller från att förorena 
dina händer. 

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du 
att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du 
är nära andra.

Smittsamma mikroorganismer 
finns överallt i vår omgivning. 

Den vanligaste spridningen 
sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt 
sätt att skydda dig själv och  
din omgivning.

21 B Undvik nära kontakt med människor 
som är sjuka. Då skyddar du dig själv 
och andra från att bli sjuka.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar 
någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt 
vatten, minst 20 sekunder. 

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda 
handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål 
och vatten om händerna är synligt smutsiga.

När du hostar och nyser sprids små, 
små droppar som innehåller 
smittämnen. 

Genom att hosta och nysa i 
armvecket eller i en pappersnäsduk 
hindrar du smitta från att spridas i 

din omgivning eller från att förorena 
dina händer. 

Släng alltid pappersnäsduken i en 
papperskorg och tvätta händerna.



I GÄSTHAMNEN

FACILITETER
—

Tvättstuga: 3 timmar – 100 kr  
(Bokas i hamnkontoret)

Dusch & bastu: Ingår i dygnsavgiften  
(Bastun är igång mellan 17:00–22:00)

DYGNSPRISER
—

Båtplats – stolpe, boj & ankare
Max 10 m/26 ft – 240 kr/dygn
Max 12 m/40 ft – 290 kr/dygn
Max 14 m/46 ft – 340 kr/dygn
Max 16 m/53 ft – 390 kr/dygn
Max 18 m/59 ft – 440 kr/dygn
Max 20 m/66 ft – 490 kr/dygn
Max 22 m/72 ft – 590 kr/dygn

Över 22 m/72 ft – Offert

Båtplats långsides
Max 10 m/26 ft – 340 kr/dygn
Max 14 m/46 ft – 440 kr/dygn
Max 18 m/59 ft – 540 kr/dygn
Max 22 m/72 ft – 640 kr/dygn

Över 22 m/72 ft – Offert

DYGNSPRISER
—

Husbilsplats
280 kr/dygn

LÅNGLIGGARE
—

Hög- eller lågsäsong?
Begär offert från oss.

Priser
GÄLLER FÖR HÖGSÄSONG 15/6–16/8

Hamnen är belägen där Trosaån mynnar ut i havet 
och skärgården tar vid. Här finner ni en skyddad hamn 
med ett brett utbud av både aktiviteter och upplevelser 
för hela familjen. Hamnkontoret inhyser också Apelago 
Events högkvarter. Här kan ni hyra kajaker, cyklar, 
SUP eller varför inte boka en båttur i skärgården. I 
anslutning till Gästhamnen finns en stor gräsyta med 
volleybollplan och lekplatser för hela familjen.
 I början av piren ligger Kölsvinet – Bistro & Café. Här 
serveras frukost, lunch och middag från en meny som 
varierar under sommaren. Besök Kölsvinets hemsida 
för aktuell meny och öppettider. 
 
Trosa Gästhamn erbjuder dig som besökare ett brett 
serviceutbud. Faciliteter i form av dusch, toalett och 
bastu. Vi håller bastun varm mellan 17:00–22:00 och 
i Hamnkontoret finns våra hamnvärdar redo att dels 
hjälpa till med båt- och husbilsrelaterade frågor men 
även tipsa om hur man som turist upplever Trosa med 
omnejd. Hamnkontoret innefattar också kiosk med 
båt- och husbilstillbehör samt sjömacken där det 
går att tanka diesel och bensin dygnet runt från den 
obemannade terminalen på pontonen.

Trosa Gästhamn har cirka 140 båtplatser. 19 hus- 
bilsplatser finns också på området. Både mitt i 
hamnen, bakom servicebyggnaden, med möjlighet till 
elanslutning och samt 13 platser utan el till vänster om 
brofästet innan man kör över till Öbolandet/Edanö.  

Välkomna
till oss här 
i Trosa!

SIST UT PÅ VÄRLDENS ÄNDE

Anländ med båt, husbil, buss eller till 
fots. Som vi brukar säga – alla vägar 
bär till Trosa Gästhamn. 

Hyr kajaker, 
SUP och andra 
äventyr i 
hamnkontoret.
Våra hamnvär-
dar är på plats 
dagligen under 
högsäsongen 
08:00–18:00.

El för båt- eller husbilsplats
60 kr/dygn

Båtar över 18 meter – 120 kr/dygn
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Det här 
gäller i  
hamnen!
—
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 
med ytterligare information finns att 
hämta i hamnkontoret.

 Spillolja & andra kemikalier ska  
lämnas i Eco-Simplexskåp vid hamn-
kontoret.

 Sopsortera vid återvinningsstation. Där 
finns även kärl för hushållssopor.

 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 bevattningsför-
bud. 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.

 HAMNKONTOR 

 HUSBILSPARKERING 
 (med elanslutning) 

 ÅTERVINNINGSSTATION 
 & SOPHANTERING FÖR 

 HAMNENS GÄSTER 

 AVLÄMNING – MATKASSE 

 BÅTPLATSER 
 (förtöjning – boj) 

 HUSBILSPARKERING 
 (utan elanslutning) 

 SERVICEPLATS 
 (på- & avstigning) 

 BÅTPLATSER 
 (förtöjning – långsida) 

 FLER BÅTPLATSER 
 FINNS I INNRE HAMNEN 
 (förtöjning – stäv mot  
 stenkaj med ankare) 

Hitta rätt  
i hamnen

Dam- & herrtoalett

Duschar & toalett

Handikappstoalett

Kölsvinet – Bistro & Café

Kollektivtrafik & Blå Tåget

Källsortering & hushållsopor

Papperskorg

Första hjälpen

SOS Alarm-telefon

Livboj

Brandsläckare

Sjömack

Latrintömning

Turistinformation

 BÅTBOTTENTVÄTT 



Hej, annonsen ska vara 188 X 124.

 

Bomans Hotell & Restaurang

42 inredningsglada hotellrum

Bomans Hamnkrog öppet för lunch måndag-lördag från kl 12

Bomans restaurang öppet för middag måndag-lördag från kl 18

Bomans Glassbar öppet tisdag-söndag från kl 11

 

BOMANS LOGGA

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

 

Kan du hjälpa oss att göra en logga till vår Hamnkrog.

Vi vill ha samma utförande som Bomans logga men det ska stå Hamnkrog istället för hotell i Trosa.

HAMNKROG

Bomans Hotell & Restaurang
42 inredningsglada hotellrum

Bomans Hamnkrog 
öppet för lunch 

måndag-lördag från kl 12

 Bomans restaurang
öppet för middag 

måndag-lördag från kl 18

Bomans Glassbar 
öppet sdag-söndag fån kl 11

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

Bomans Hotell & Restaurang
42 inredningsglada hotellrum 

Bomans Hamnkrog 
öppet för lunch 

måndag-lördag från kl 12

 Bomans restaurang
öppet för middag 

måndag-lördag från kl 18

Bomans Glassbar 
öppet sdag-söndag fån kl 11

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

med extra allt

Sparelax, härliga behandlingar och butik.
Restaurang med uteservering och bar.
Stadscaféet vid åkanten. Mysiga hotellrum.
Allt vid torget i charmiga Trosa!

www.trosastadshotell.se 
0156-170 70
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VÅR RESA

Skärgården 
möter staden

TROSA GÄSTHAMN

Hamnen i Trosa har under stadens 
historia spelat en avgörande roll. 
Fram till början av 1900-talet var 
fisket Trosas huvudnäring och 
under sommarmånaderna flyttade 
”skärborgarna” hela sina bohag ut 
till de många öarna i skärgården.

Idag är Trosa gästhamn en 
knytpunkt för besökare som 
anländer till staden med båt, husbil 
eller buss. Gästhamnen blir för 
många turister det första mötet 
med Trosas näringsliv. En plats i 
naturskön miljö med en verksamhet 
som har service i fokus.

Det senaste året har det hänt 
mycket. Tankpontonen har fått sig 

2019 började vår resa 
med Trosa gästhamn. 
En viktig plats för både 
turister och bofasta.

BRA ATT VETA!
—

Hamnkontoret: 
Öppet 08:00–18:00 

under högsäsongen. 
(15 juni–16 augusti)

Sjömacken: 
Här tankar ni diesel 
eller bensin dygnet 

runt hela året.
Tvättstuga: 

Bokas i 3 timmars 
intervaller via hamn-

kontoret.
Servicehuset: 

Städas och hålls  
öppen året runt. 

Bastun är påslagen 
mellan 17:00–22:00.

Båtbottentvätt: 
Bokas via  

hamnkontoret.
Telefon:

0156-50 52 00

 
trosagasthamn

Läs mer på:
trosanyagasthamn.se

en make-over med nya pumpar 
och kortterminal som håller öppet 
dygnet runt hela året. 

Ny båtbottentvätt har också 
installerats där Trosa kommun 
ger alla kommunala båtplatsägare 
möjligheten att gratis tvätta skrovet. 
Längs piren har förtöjning via 
trästolpar ersatts med bojar för att 

Gästhamnen sträcker sig från den yttersta 
piren och yttre hamnbassängen där hamn-
kontoret och Kölsvinet ligger ända till inre 
hamnbassängen som ni ser på bilden.

Beställ din matkasse från 
ICA Trossen med utlämning 
i hamnen på www.ica.se.

Sjömacken har öppet
dygnet runt hela året.

på ett flexibelt sätt kunna erbjuda 
fler båtplatser.

Ett år har gått och vi har bara 
börjat. Med Trosa kommun som 
samarbetspartner hoppas vi kunna 
utveckla gästhamnsområdet till sin 
fulla potential.

2020 utökades vår verksamhet 
med Kråmö skärgårdsby och 
tillhörande gästhamn. Under 
högsäsongen kommer vår turbåt 
att köra två turer dagligen ut till 
Kråmö för att så många som möjligt 
ska kunna uppleva den storslagna 
naturen.  
→ Mer om skärgårdsturerna på sid 11
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VÅR RESA

Njut av lugn 
& storslagen   
natur i Trosa

Under hösten 2019 sa tidigare 
arrendatorn av Kråmö upp sitt 
kontrakt med Trosa kommun. När 
detta var officiellt sa vi direkt till 
varandra att vi skulle göra allt för 
att få ta över kontraktet. Kråmö 
har länge funnits i vår hjärtan och 
vi har under hela Apelagos livstid 
arrangerat middagar och aktiviteter 
ute på ön. Vi är således extremt 
glada att vi nu fått förtroendet 
att förvalta och utveckla denna 
magiska plats. Skärgården är vår 
hemmaplan, det är det vi kan och 
brinner för.

Under våren har ett intensivt 
röjningsarbete ägt rum och 
renoveringen av de flesta stugor 
är nu färdig. Vi ser nu fram emot 
att kunna ta emot semesterfirare 
som vill uppleva skogens ro och 
närheten till havet. Stugornas 
standard är enkel. Lyxen på 
Kråmö finns utanför dörren, i 

Cirka fyra distans från Trosa gästhamn finns  
en av kommunens vackraste platser. Kråmö  
skärgårdsby med angränsande naturreservat. 

naturreservatet som gränsar till 
stugbyn.

En unik aspekt med Kråmö 
är närheten till Trosa. Det är en 
ingrediens som gör detta uppdrag 
än mer spännande. Att med vår 
skärgårdstrafik kunna förlänga 
Trosas friluftsliv ut i skärgården 
så att fler trosabor och turister 
får möjlighet att spendera en dag 
på en av skärgårdens vackraste 
platser. Kråmö är alltid tillgänglig 
för de som vill njuta av lugnet och 
samexistera med naturen.  

KRÅMÖ SKÄRGÅRDSBY

Kråmö skärgårdsby med gästhamn, bastu och kiosk.Basta och bada direkt från klippan.

I Sjöhuset arrangerar vi 
konferenser och fester.
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BRA ATT VETA!
—

Stugbokning: 
Vi har 9 stugor i 

olika storlekar. All 
bokning sker via                

booking@apelago.se.
Gästhamn: 

På Kråmö finns en 
mindre gästhamn 
med plats för 6–12 

st båtar. Bokning via 
dockspot.com.

Konferens eller fest: 
Kombinera din 

stugbokning med fest 
i Timmerstugan eller 

Sjöhuset.
Hyr kajak eller SUP: 

På ön finns både 
kajaker och SUP'ar för 

uthyrning.
 

kramo_skargardsby
Läs mer på:

kramoskargardsby.se

Boka ditt företagsevent 
med oss och njut av mat 
och dryck precis vid 
vattenytan.
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VÅR RESA

Uteservering 
mitt i hamnen 

KÖLSVINET – BISTRO & CAFÉ

Under vintern 2018/2019 ställde vi 
in siktet på att vinna upphandlingen 
av Trosa Gästhamn. I verksamheten 
fanns en restaurang- och 
cafédel som direkt fick vår 
uppmärksamhet.
För oss – tre krögare, en 
kock/helikopterpilot och 
en hantverkare, blev 
detta en ny utmaning. 

Utmaningen för oss 
innebar att skapa något 
helt nytt. Här fick vi utlopp 
för idéer och produkter som 
vi inte tidigare jobbat med i våra 
verksamheter. Prioritering nummer 
ett var att hitta en meny som passar 
ett brett klientel. Vår nya restaurang 

Ett kölsvin är den balk som håller ihop skrovet på 
båten. Kölsvinet – Bistro och Café håller på sitt 
sätt ihop gästhamnen och ger den liv året om.

BRA ATT VETA!
—

Öppettider: 
1 juni–30 augusti

11:00–22:00
Från 20/6–16/8      

serveras även frukost 
från 08:00.

 
kolsvinet_trosa

Läs mer på:
kolsvinet.se

och café skulle bli en plats där alla 
kunde komma förbi på en fika, en 
bit mat eller en god öl. Det skulle bli 
en plats som Trosas invånare skulle 

känna stolthet för och som 
stadens turister skulle vilja 

återkomma till.

30 maj 2019, efter 
en extremt intensiv 
vår med renovering, 

menyprovning, 
rekrytering och galet många 

sena kvällar, öppnade vi till slut 
Kölsvinet – Bistro & Café. Med fokus 
på enkel mat med bra råvaror, Trosa 
hamn som inredning och en service 
med stadens driftiga ungdomar 

i spetsen så känns det nu ett år 
senare som att vi lyckats.

 
Nytt för i år är Kölsvinets 
Barvagn som pryder nedre däck 
där erbjuds drycker och snacks 
av olika sorter. Musikquizen 
fortsätter i vanlig ordning fast 
i år på onsdagar. Fredagar och 
lördagar under högsäsongen bjuder 
vi in till Kölsvinets sommarhäng 
med DJ och en oslagbar 
sommarsemesteratmosfär. 
 
Välkomna till oss på Kölsvinet.    
Vi gör Trosa Gästhamn levande   
året runt!  

På Kölsvinets uteservering  
sitter ni mitt i hjärtat av hamnen.

Maten på Kölsvinet varieras 
under sommaren.

”Pizza Räkan” från vår napolitanska 
pizzaugn är redan en klassiker

Kölsvinets 
Havslager är 

framtagen 
tillsammans 

med Trosa 
Ölkompani
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NYTT FÖR I ÅR

TIDTABELL — AVGÅNGAR
Restid mellan Trosa Gästhamn och Kråmö är ca 30 min.

Besöket  
på Kråmö

UPPLEV NÄROMRÅDET

Det känns nästan lite overkligt att vi på Apelago 
kan erbjuda Skärgårdstrafik i Trosa. Under början av 
2020 gick Trosa kommun ut med att de ville göra 
en satsning för att kunna möjliggöra skärgården för 
Trosabor och stadens turister genom regelbunden 
skärgårdstrafik. Vi fick uppdraget via en direkt 
upphandling och står nu ivriga och redo att köra 
igång.

Turen kommer gå från Trosa Gästhamn, stanna 
till vid Trosa Havsbad och färdas ut mot Kråmö via 
Hänökanalen. Turen till Kråmö tar cirka 30 minuter 
och kommer under högsäsongen, 2 juli–2 augusti, 
att avgå två gånger per dag enligt tidtabell nedan. Vi 
smygstartar säsongen redan inför midsommarhelgen den 
18 juni. Då kör vi två turer per dag torsdag-söndag fram till 
att högsäsongen drar igång. Vi plockar upp samma helgupplägg 
efter högsäsongen fram till och med den 16 augusti. 
→ Mer info och biljettförsäljning på: trosanyagasthamn.se

Väl ute på Kråmö stannar båten i hamn i cirka en timme. Ett tillfälle för alla 
passagerar att ta en promenad i naturreservatet eller ett dopp från bryggan. 
Vill man spendera hela dagen på Kråmö kan man enkelt boka in sig på eftermid-
dagsturen med avgångstid 18:15. I skärgårdsbyn finns en kiosk med ett mindre 
utbud, grillplats och en bokningsbar bastu. Naturreservatet bjuder på fantastiska 
vyer och miljöer att vistas i. Detta bör ni inte missa när ni besöker Trosa. 

TROSA  
GÄSTHAMN
—
Avgång 10:00
Avgång 17:00 

TROSA  
HAVSBAD
—
Avgång 10:15
Avgång 17:15 

KRÅMÖ  
SKÄRGÅRDSBY
—
Avgång 11:30
Avgång 18:30

ATT GÖRA

Besök Trosa
skärgård 
för en dag

BÅTEN
De flesta av våra turer sker  

med båten på bilden. Det är en  
Tärnskär som tar 12 passagerare.

Ombord finns all nödvändig  
säkerhetsutrustning och flytvästar.
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Upplev naturen 
som omringar 
Trosa!

HYR CYKEL OCH KAJAK I HAMNKONTORET

I hamnkontoret kan ni boka både kajak och cykel för att  
uppleva Trosas närområden. En storslagen skärgårdsmiljö 
skyddad av de många naturreservaten samt slingor  
genom skogar och kulturarv. Läs här om våra tips!

Sörmlands skärgård är mer än 
10.000 år gammal, har en sex 
mil lång kustlinje och består av 
kommunerna Trosa, Nyköping och 
Oxelösund. Det finns cirka 2800 
öar, till det tillkommer ett stort 
antal kobbar och skär. Sörmlands 
skärgård är inte så exploaterad 
som på många andra håll längs den 
svenska kusten och stora områden 
är naturreservat. 

Med Trosa Gästhamn som 
utgångspunkt finns många 
naturupplevelser att ta del av. Våra  
kajaker är så kallade havskajaker 
av märket Havspaddeln. De är 
lättmanövrerade både med eller 
utan roder. Finns i både singel- och 
dubbelmodell.

Med skärgården utanför 
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UPPLEV NÄROMRÅDET

dörren sjösätter ni enkelt kajaken 
i hamnbassängen och ger er ut på 
den tur som passar er bäst. Packa 
matsäcken, utforska skärgården och 
stanna för lunch på en egen kobbe 
eller i en skyddad vik. Alternativt 
paddla under trädkronorna 
uppströms i Trosaån vilket ger en 

annan typ av 
upplevelse väl 

värd att testa. Läs 
mer om det i våra 

tips till höger.

På sadeln kan du snabbt 
utforska staden och omliggande 

skogsområden. Ta cykeln till 
Tureholms slott bara 10 minuter 
från gästhamnen, promenera i allén 
och insup känslan av historia. Eller 
ge er ut på en längre tur. I kolumnen 
till höger listar vi cykelleder som 
turistcentret i Trosa tagit fram. 
Kartor och mer information finns på 
trosa.com.

Cyklarna är lokaltillverkade 
av Stefan på Cykelgaraget med 
monterad cykelkorg fram och plats 
för barnstol bak.  

VÄSTERLJUNGSSLINGAN — 19 KM
Västerljungsslingan börjar vid Tureholms slott 
och löper över både asfalts- och grusvägar. På 
vägen passerar ni Tureholms slott samt gravplat-

ser tillhörande paret von Hallwylls samt upptäcksresande 
Adolf Erik Nordenskiöld. Turen ger också möjlighet att 
besöka gårdsbutiken Hillsta. Här finns både blommor och 
säsongens grönsaker och rotfrukter till försäljning. De har 
även självplock av jordgubbar och potatis. Därifrån kan man 
cykla vidare till sjön Sillen där det finns en mysig badplats.
→ Mer info & karta på: www.trosa.com

ÖBOLANDET RUNT — 6 KM
Att paddla kan alla göra. Däremot kan man som 
nybörjare snabbt bli trött då man använder muskler 
som normalt inte får arbeta så mycket. Därför 

rekommenderar vi att man håller sig nära land och tar många 
pauser för att få rätt upplevelse. Öbolandet ligger precis 
utanför hamnen och bjuder på varierande natur och många 
mysiga platser att packa upp matsäcken på.

TROSAÅN — AVSTÅND VALFRITT 
Paddla under trädkronorna genom staden och 
fortsätt slingrande genom Ådas fält och vidare 
till Vagnhärad. När ni paddlar i ån är det ni som 

bestämmer hur långt ni vill ta er. Vid Trosa kvarn får man 
bära kajaken en bit på land men efter det är det fri lejd ända 
till Vagnhärad. På hemvägen är det bara att luta sig tillbaka 
och glida med strömmen.

ÖBOLANDET — 4 KM 
Sväng vänster in på Svartviksvägen efter bron. 
Här växer moderna hus fram i det tidigare fritids-
husområdet. Borgmästarholmen som ligger läng-

re fram på vänster sida erbjuder badplats med strand. Hela 
området presenterar skiftande natur på ett litet område. 
Turen kan också förlängas genom att fortsätta ut till Trosa 
havsbad. Annars fortsätter vägen tillbaka in mot Trosa.
→ Mer info & karta på: www.trosa.com

HUNGALEDEN — 13 KM
Denna led löper över både asfalt och grus. Le-
dens första del går genom Trosa centrum utmed 
Trosaån. På fälten mellan Augustendal och Åda 

kan man ofta se stora flockar med hjortar. Efter ca fem kilo-
meter kommer du fram till hembygdsgården Trostorp. Efter 
Trosa lands kyrka går leden vidare på grusvägar genom 
Hungaområdet med fält och skog som bakgrund.
→ Mer info & karta på: www.trosa.com

Bli ett med naturen 
från sittbrunnen på 
en av våra kajaker. 
Finns i både singel- 
och dubbelmodell.

Hyr cykel från oss  
på hamnkontoret 
och lämna staden  
för en dag. 

FEM TIPS

Utgångs-
punkt Trosa
gästhamn
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EVENEMANG

ONSDAGAR 24 JUNI–12 AUGUSTI

MUSIKQUIZ MED TRUBADUR
18:00–21:00

Under hela sommaren!
FREDAG & LÖRDAGAR 26 JUNI–8 AUGUSTI

KÖLSVINETS SOMMARHÄNG MED DJ!
16:00–20:00

Sol & musik på ”Kölis”
SOMMAREN PÅ KÖLSVINET

De omåttligt populära musikquizen fortsätter      
givetvis även i år samt att vi i år introducerar ett 
nytt koncept: Kölsvinets sommarhäng med DJ!

I skrivande stund har Covid-19 
härjat på vår jord i fem månader 
och gjort att evenemang runt om i 
världen ställts in på löpande band. 
Sommaren 2020 står för dörren och  
enligt Folkhälsomyndigheten är 
Sverige på väg ur peaken.

Restauranger och caféer har 
under hela tiden fått hålla öppet 
i Sverige, så länge det finns 

eftertanke och en plan för att säkert 
sköta service- och matupplevelse.  

Vi på Kölsvinet tar detta på största 
allvar och känner oss därför trygga 
i att arrangera musikquiz och 
sommarhäng på uteserveringen i 
sommar. Självklart har alla, inklusive 
våra gäster, ett eget ansvar att 
respektera alla regler som finns.  

Daniel Fridström i sin  
rätta miljö under ett  
av förra årets Musikquiz.

GENOMFÖRS ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.



V I  F I N N S  P Å
H A M N K O N T O R E T  I  

G Ä S T H A M N E N

Öppet vardagar 06:30 - 18:00
Lördag: 09:00 – 14:00 Söndag: 10:00 – 14:00

Midsommarhelgen stängt

Grillar, gasoltillbehör, 
köksförnödenheter, rep, tejp, 

maskiner med mera
YOU NAME IT!

HOPPA PÅ 
BLÅ TÅGET OCH KOM 

TILL BOLIST
Vi har öppet hela sommaren

och har allt för proffs och 
semesterfi rare!

SAKNAR NI NÅGOT 
PÅ SEMESTERN?

Soppatorsk? Motorhaveri? 
Reservdel saknas? Tamp i 
propellern? Luft i bränsle-
slangen? Trasigt backslag? 
Dött startbatteri? 

Vi kommer. 

En riktigt god vän ombord.



Handla 
maten  
online 
hos oss 

www.icatrossen.se

Välkommen till en matbutik med matglädje och gemenskap

Vi levererar din  
mat ner till hamnen  

7 dagar i veckan  
hela sommaren! 


