
Trouvilleföreningen nyhetsbrev nr 7 2022 
Tiden går fort och efter en fantastisk sommar kan vi konstatera att hösten definitivt är här, och att 

livet i Trouville går in i en lugnare fas.  

Viktiga datum 
Höststäddagen blir den 22 oktober kl. 10-14. Vi avslutar med traditionell korvgrillning! 

Eldningsveckor i Värmdö kommun är veckorna 41 - 43 (10 - 30 oktober).  

Årets sista grovsopbåt kommer den 29 oktober kl. 9-13. 

Bryggorna 
Nu är nästan all bojar upptagna av frivilliga krafter i föreningen - tack för det! 6 stycken bojar finns 

kvar i sjön för de enstaka båtar som fortfarande används. 

Höststäddagen 
Höststäddagen äger rum lördagen den 22 oktober. Samling 10:00 vid tvättstugan. Medtag lämpliga 

redskap och arbetshandskar. Vi avslutar med sedvanlig korvgrillning. Varmt välkomna! 

Vi ska försöka klyva och få bort alla kubbar och snygga till bakom tvättstugan. En ny, kraftigare 

vedklyv finns där. Skynda innan alla kubbar är borta! Varsågod att ta hem så mycket ved du vill! 

Eldningsveckor 
Enligt kommunens hemsida får i detaljplanelagt område eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar 

och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras) endast 

ske under eldningsveckorna. Inget annat avfall får eldas. Eldningsveckorna är v. 41 - 43. 

Sopor 
Under sommaren har det tidvis varit väl fullt i sopkärlen. I de två soprummen i Trouville får endast 

hushållssopor slängas. Om vi inte följer detta, finns risk att soprummen stängs och all sophantering 

fortsättningsvis sker i byn. Det är givetvis inte OK att ställa tomglas på golvet och räkna med att 

någon annan forslar ner dem till glasåtervinningen i byn 

Sophanteringen är emellertid en angelägenhet mellan de enskilda fastighetsägarna och Värmdö 

kommun. Om du upplever att sophämtningen inte sköts ordentligt, kontakta Värmdö kommuns 

servicecenter: varmdo.kommun@varmdo.se eller via telefon 08-570 470 00 

Sommaren 2022 
Nu när hösten närmar sig kan vi tänka tillbaka på alla trevliga minnen från sommaren i Trouville.  

Trouville Boule gick traditionsenligt av stapeln på Frankrikes nationaldag den 14 juli. Katarina Storek 

vann första pris. Tack till sponsorerna Vinoteket, Stavsnäs Båttaxi, Seglarhotellet och 

Trouvilleföreningen, samt till arrangörerna Anders Dahlö, John Rosén Bengt Zakrisson. 



 

Älgen besökte oss under några veckor och promenerade obekymrat omkring i området och 

mumsade i sig lövsly. 

 

 

Peter Sjögren är inte bara hamnkapten. Han anordnade också en blomstervandring i Margits gamla 

fotspår. På hemsidan finns en resumé av Margits blomstervandringar åren 2001 - 2013. 



 

Sommarens höjdpunkt var jubileumsfesten för att fira Trouville 75 år. Kvällen inleddes med bubbel 

på KSSS veranda, och därefter fyllde vi fyllde hela Östra matsalen på Seglarhotellet. Restaurangen 

skötte sig exemplariskt och serverade alla 108 personerna en mycket god trerättersmeny. Kvällen 

avslutades med dans långt in på småtimmarna. Stort tack till kvällens toastmaster Robert Cygnaéus, 

Trouville blås, alla talare och till festkommittén bestående av Fredrik och Bengt från styrelsen. 

 



 

 

 

Trouville cup i fotboll spelades 30 juli på Gröna planerna. Inte helt otippat vann barnlaget, följt av 

ungdomslaget och de vuxna på tredje plats. Tack till familjen Ekman som arrangerade detta för 48:e 

(?) året i följd, och till Sandhamns bageri som bjöd på bullarna!  



 

 

Utskick 
Anmäl alltid ändrad e-postadress till info@troville.se så nås du av utskick från Trouvilleföreningen. 

Se även hemsidan trouville.se för diverse information. 

 

Styrelsen önskar alla en trevlig höst! 

mailto:info@troville.se

