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Trouville 75 år 
I år är det 75 år sedan Trouville bebyggdes. Detta ska vi fira riktigt ordentligt med jubileumsfest på 

Seglarhotellet. Lägg redan nu in den 17 juli i kalendern. Mer information kommer… 

Kalendarium 2022  
 

Datum Tid Vad 

Lördag 23 april 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

11.00 - 15.00 Vårstäddag 

Vecka 16 – 18  Eldningsveckor 

Lördag 4 juni 10.00 - 14.00 Strandstäddag 

Söndag 12 juni 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

Söndag 17 juli 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

14:00 – 15:00 Årsmöte 

17:00  Jubileumsfest Trouville 75 år 

Söndag 7 augusti 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

Lördag 17 september 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

Lördag 29 oktober 09.00 - 13.00 Grovsopbåt 

11.00 - 15.00 Höststäddag 

Vecka 41 - 43  Eldningsveckor 

 

Byggförbud 
Helgerna i juni & augusti samt hela juli. 

Bryggorna 

Regelverk 
Regelverket för bryggan och hamnområdet har uppdaterats. De nya reglerna återfinns på 

föreningens hemsida. Större ändringar är: 

- Omstrukturering av regelverket 

- Miljöregler har lyfts ut till ett separat dokument 

- Kö-regler har förtydligats för att undvika oklarheter om/när detta behöver införas 

 



TBT sanering 2022 
Miljöförvaltningen i Värmdö kommun har under hösten besökt Trouville och inspekterat 

hamnområdet. Detta som en del av kommunens miljöprogram och med fokus på sanering från 

bottenfärgen TBT. 

Trouvilleföreningen och Trouvillebryggan AB ombads lämna in en miljöplan för bryggområdet samt 

en handlingsplan för inventering och sanering av TBT. Denna är nu godkänd och återfinns på 

föreningens hemsida. 

Båtar som är tillverkade före 1995 måste verifieras fria från TBT, eller avlägsnas från föreningens 

mark och bryggor. Saneringsplanen beskriver hur vi avser att genomföra detta under 2022. 

Under våren kommer vi att samla in information från medlemmarna om deras båtinnehav och 

därefter jobba vidare enligt saneringsplanen. 

Miljöförvaltningen var mycket nöjda med ordningen på hamnområdet och vad gäller 

miljöprogrammet i övrigt skall vi framför allt se till att undvika att sprida mikroplaster. Se till att byta 

ut trasiga presenningar och linor som smular, och använd inte oskyddade frigolitblock. 

 
Med vänlig hälsning 

Styrelsen  

 

 


