
TROSA

Det är ett laddat pensionärs-
gäng som i matchande tröjor 
kommer delta i Trosaloppets 
stavgång.

– Vi vill visa att även pensionärer 
kan delta i sådana här fysiska 
aktiviteter, säger Gerd Hellström 
från SPF Trosa.

Det är första gången som SPF 
Trosa deltar i Trosa stadslopp. 
Och i dag går 17 av förbundets 
medlemmar gemensamt fyra 
kilometer i Trosa.

– Ålder är inget som hindrar, 
säger Gerd Hellström.

En medlem ska dessutom 
springa den långa sträckan på 
8,9 kilometer. Det är Marjata 
Holmström som springer stads-
loppet för andra gången

– Målet är att ta mig i mål på 
utsatt tid. Jag känner mig lad-
dad, säger hon.

I stavgångsloppet är det fjor-
ton damer och tre herrar som 
ställer upp. Varför det är så 
få män med kan dock ingen 
svara på.

– Faktum är att det är många 
män som deltar i veckostavgång-
arna. Så det är lite märkligt att 
inte fler ville vara med i stadslop-
pet, säger Sven-Eric Larsson.

SPF Trosa hoppas nu att de 
startat en tradition.

– Nästa år ska vi vara dubbelt 
så många. Men det är kul att så 
pass många ställer upp första 
gången. Vi är pionjärerna, säger 
Vivianne Andersson.

Målet med deltagandet är att 
inspirera andra att gå med i för-
bundet.

– Och att komma i mål, säger 
flera i gänget och skrattar.

Samtliga är väl förberedda 

med bra skor, vätska och ett 
glatt humör.

– Dessutom är de flesta erfar-
na stavgångare och många trä-
nar dessutom och håller i gång 
året om, säger Monica Anders-
son.

Tobias Sahlén
0156-13710 tobias.sahlen@sn.se
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Utrustade med kunskap 
och parkeringskartor räddar 
Trosavärdarna vilsna turister 
i sommar.

Som vanligt väntas en aldrig 
sinande ström av turister till 
Trosa i sommar. I år firas dess-
utom 400-årsjubileum. 

Därför satsar kommunen hårt 
på tillgängligheten och för att 
underlätta för besökarna har ett 
antal Trosavärdar placerats ut 
runt om i staden. Deras uppgift 
är att hjälpa dem som letar par-
kering, lunchställe eller har frå-
gor i allmänhet om Trosa. Deras 
klädkombination, ljusblåa tröjor 
och gula reflexvästar, må sticka 
lite i ögonen men har onekligen 
önskad effekt.

– Ja vi syns ju och det är ju det 
viktigaste, säger Madeleine Ah-
lin från Trosa.

Hon är en av elva Trosaung-
domar som genom kommunen 
fått arbete som värdar. Tillsam-
mans med Medina Aljic spende-
rade hon den första arbetsdagen 

på den nya infartsparkeringen 
vid Nyängsvägen. Tjejerna er-
känner att de är lite nervösa ef-
tersom de inte vet vad turister-
na kommer med för frågor.

– Vi är dock bra pålästa och 
har fått jättemycket information 
och förberedelser inför detta, 
berättar Medina.

Trosa kommuns informa-
tionschef, Jonas Ivervall, berät-
tar att värdarna bland annat fått 
gå stadsvandring och fått ut-
bildning om parkeringsregler-
na som gäller i staden. Samt-
liga värdar är också utrustade 
med parkeringskartor för både 
bil och husbil samt information 
om stadens restauranger, fik 
och evenemang.

– Värdarna finns på plats mel-
lan den 1 juli och den 8 augus-
ti, torsdag till söndag klockan 
11–16, berättar Jonas Ivervall.
Behövs det inte Trosavärdar 
även under kvällstid på de 
stora evenemangen som 
planeras?
– De olika evenemangen, som 
Trosayran och Trosa seglar 
vackert, kommer att ha sina 

egna värdar. De behöver vara 
lite äldre med tanke på vilka 
sorts evenemang det rör sig om, 
säger Jonas Ivervall.

Första dagen för Medina och 
Madeleine såg ut att bli lugn.

– Meningen är att värdarna 
ska locka hit folk som inte hit-
tar parkering där. Men förhopp-
ningsvis kör en del bilister in här 
på en gång när de ser att vi står 
här, säger de.

Tobias Sahlén
0156-137 10 tobias.sahlen@sn.se

De ska hjälpa turister 
att hitta rätt i sommar

Totalt har elva ungdomar 
fått sommarjobb som Trosa-
värdar i sommar.

Värdarna kommer från olika 
håll i kommunen och mellan 
15 och 17 år gamla.

Värdarna finns vid infarts-
parkeringen vid Nyängs-
vägen, området kring Coop 
och busstorget i centrum samt 
i Hamnen.
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Unga jobbar 
som värdar

Arrangörerna har rätt 
att stänga av biltrafiken i 
Trosa innerstad från klockan 
två tills dess att tävlingarna 
avslutats.

Snäckbrogatan mellan 
Östra och Västra långgatan 
kommer vara avstängd 
mellan 18 och 22.30.

Nyängsvägen är avstängd 
för genomfart till Smäckbro-
gatan mellan 19.30 och 22.30. 
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Askögatan är avstängd från 
klockan 21 fram tills sista löpare 
har passerat ca 21.40.

Även busstrafiken påverkas. 
Mellan klockan 13.00 
och 24.00 trafikeras inte 
hållplatserna Trosa centrum, 
Östermalmsvägen samt Trosa 
Hamn.

Mer information finns på 
kommunens, Trosa turism och 
arrangörernas hemsida
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Svårt att köra bil i Trosa under fredagens tävlingar

Pensionärsgänget laddar upp
med stavarna i högsta hugg

Madeleine Ahlin och Medina Aljic är några utav Trosavärdarna som ska tillhandage turisterna med 
information om staden i sommar. Marcus Omberg är värdarnas arbetsledare.  FOTO: TOBIAS SAHLÉN

Det är ett laddat pensinärsgäng från SPF Trosa som i dag går stav-
gångsloppet i stadsloppet. Från höger Sven-Eric Larsson, Ulla 
Andersson, Kerstin Ljunggren, Gers hellström, Lisbeth Karlsson, 
Monica Gustafsson, Brita Kjellqvist, Ulf Andersson och Vivianne 
Andersson. FOTO: TOBIAS SAHLÉN

Läs mer om Trosa 
stadslopp på sidan 18

TROSA

I går hade turbåten premiär
från Trosa hamn ut i skär-
gården. – Det var jätte-
trevligt. Bara solen fattades, 
sade Eva Petterson, en av de 
första resenärerna. Och nästa 
onsdag blir resan ännu längre. 
Då bär det av till Nyköping 
och öarna däromkring.

Trosa rederi har bestämt att ut-
vidga området där turbåten ska 
köra. Förutom Askö och Kråmö
kommer turen köras till 
Nyköping och Oxelösund var-
je onsdag. På vägen dit passera-
ras Stendörren och Sävö. Väl i 
Nyköping kan alla välja mellan 
att stanna två timmar i staden 
eller följa med på en lika lång 
resa i Nyköpings skärgård.

– Det är naturligt att köra där, 
nu när inte Labrador går längre,
säger Magnus Scherp, från 
Trosa rederi.

I går hade turbåten premiär 
bland Trosas öar. Några av dem 
som reste med morgonturen var 
Eva Pettersson och Ann-Britt 
Söderberg från Kungsör.

– Det var jättetrevligt, även 
om det var lite blåsigt och kallt. 
Det var bara solen som fattades, 
säger Eva Petterson.

De hoppade på vid Trosa 
havsbad, eftersom de bor vid 
campingen. Information om 
turen fick de genom en broschyr
som de läst och sedan från 
turistbyrån. Efteråt såg de fram 
emot lunch inne i centrum för 
att sedan ta blå tåget tillbaka till 
havsbadet.

De var nöjda med turen, men 
tyckte det var lite synd att hög-
talarsystemet inte fungerade, 
något som åtgärdades till efter-
middagsturen.

– Vi undrade lite vad det var 
för öar vi åkte förbi, sade Ann-
Britt Söderberg.

På båten fanns under går-
dagen inte så mycket matigt 
förutom mackor och fika. Men 
planer finns på möjligheten att 
boka en picknick-korg som går 
att äta på båten eller ta med sig 
i land på någon av öarna.

Anna Langseth
0156-136 52 

anna.langseth@sn.se

En lyckad premiärtur bland Trosas öar

Skulle du vilja åka ut med turbåten i skärgården?  
Emiliano 
Viana, 28, 
Francisco 
Hernandez, 
26 år, båda 
från Stock-
holm:
– Nej, vi 

kom precis med segelbåt från 
Stockholm och har rest i två 
dagar, så det känns onödigt att 
betala för att åka ut igen.

Fredrik 
Larsson, 26 
år, Malin 
Pettersson, 
34 år, båda 
från Stock-
holm och 
Spanien:

– Ja, jättegärna. Men vi är på 
genomresa på väg till ett bröl-
lop, så tyvärr går nog inte det 
i dag. 

Armant Alm, 
20 år, Järna:
– Ja, varför 
inte. Om det 
är vackert vä-
der på som-
maren gäller 
det ju att ut-

nyttja den. Jag tycker inte att 
det är särskilt dyrt.

Isabella 
Lowden, 
20 år, Järna:
– Ja, det är 
säkert härligt, 
men det låter 
lite dyrt. 150 
kronor hade 

varit bättre.

Skepparen Johan Åkerman och ägare till turbåten Atterbom hjälper resenärerna av båten efter första turen i Trosa. Annars brukar han 
köra i Stockholms skärgård. FOTO: ANNA LANGSETH

FOTO: FREDRIK ERICSON

Agneta 
Herngren, 
67 år, Trosa:
– Ja, vi åker 
ut nästa vecka 
till Kråmö 
eller Askö.Jag 
har varit på 

Askö mycket med egen båt, 
men nu är skepparn borta, så 
då får vi ta den här i stället. 
Det blir trevligt.

 

{58 personer får plats i båten.
{24 personer reste med 
morgonturen i går.
{4 hoppade av vid Kråmö, 
kanske för att åka hem med 
eftermiddagsturen.
{9 hoppade av vid Askö.
{7 åkte på rundturen som 
tar två timmar.

Platser kvar 
på premiärtur


