VÄLKOMMEN TILL TRUNSÖ OCH YTTRE HAVSBANDET
Knappt något annat är
så vackert och rofyllt
som den yttre
skärgården en
sommarsolig dag med
den ljumma brisen på
fjärden och ett
blåglittrande hav, så
långt ögat kan nå.

Upplev yttre havsbandet i Åbolandsskärgård och
dess säregna natur.
Trunsö – strax söder om Nötö och
nordost om Jurmo erbjuder dig detta
och mycket mer. Sedan år 1998 har
Håll Skärgården Ren r.f varit verksam
på Trunsö där besökare bl.a. erbjuds
en trygg hamn, naturstig, bastu,

Besök Trunsö
Trunsö var tidigare bebodd året om, men
numera är ön befolkad närmast under
den isfria tiden från vår till höst. Tidigare
livnärde sig öborna under hundratals år
på fiske, säljakt och sjöfågelskytte. För att
tillgodose
sig
med
övriga
basförnödenheter höll man bland annat
kor, får och höns. Trunsö och den yttre
skärgården
kännetecknas
av
en
mångsidig flora. På norra sidan av ön
ligger en liten skog och ett kärr, men
huvudsakligen är ön täckt av ljung och
hällar. Byängen och en liten vassbevuxen
vik bidrar ytterligare till mångfalden. Öns
rika fågelbestånd är en blandning av den
yttre och inre skärgårdens fågelarter.
Nytt för i år och i samarbete med Triton
Marin, kommer verksamheten på Trunsö
att aktiveras med hjälp av en Hamn- och
Övärd som är stationerad på ön från
halva juni till medlet av augusti. Som
sommarens värdar fungerar Okko Salo
och Robin Karlsson. Utöver att betjäna i
hamnen och sköta dess service kommer

toalett, sopstation mm. På ön finns även
Notstugan som HSR rf hyr ut till sina
medlemmar och andra som besöker
skärgården. Notstugan är komplett
utrustad för 4–6 personer (el, rinnande
kall- och varmvatten, wc, kök och bastu)
och är ett utmärkt semestermål även för
rörelsehindrade.

värden även att se efter och vårda
naturen och föreningens hus och övriga
byggnader på ön. Deras aktiva närvaro
och möjlighet att stå till tjänst kommer
automatiskt att öka på den allmänna
säkerheten och tryggheten i området.
Av besökande båtlag uppbärs en hamnoch serviceavgift för servicen som
erbjuds.
Avgiften är 10,- för HSR
medlemmar
och
14,för
icke
medlemmar,
och
inkluderar
bl.a
bryggplats, bastu, grillplats, toalett, el och
soptjänst. Hamnen är trygg och skyddad
för de flesta vindriktningar och vid den
stadiga bryggan finns plats för ca 10 – 12
båtar med angörning för ankar.
Vi hoppas att flera av föreningens
medlemmar och andra båtfarare hittar till
Trunsö i sommar och får uppleva dess
säregna natur i yttre skärgården. Trunsö är
en plats som erbjuder lugn och ro och en
familjär trivsel. Något mycket unikt och
naturnära!

VÄLKOMMEN TILL TRUNSÖ

Trunsö:
N 59° 52.976'
E 21° 46.324'
Karta:
www.fonecta.fi/s/17Mv

Håll Skärgården Ren rf, som grundades år 1969, är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra
som rör sig på sjön. Föreningen verkar i såväl skärgårds- och kustområdena som i Insjöfinland.
Föreningens uppgift och syfte är att hålla Finlands stränder och skärgård rena och att stöda möjligheterna till
båtliv i landets alla vattenområden. Vid sidan av den konkreta avfallshanteringen arbetar föreningen med
miljöfostran.
Håll Skärgården Ren rf:s avfallshanteringstjänster för båtfarare omfattar cirka 200 Sop-Sällestationer. Via
sopstationerna insamlas blandavfall och oftast även sorterat pappers-, glas och småmetallsavfall. I anslutning
till sopstationerna finns i allmänhet också en torrtoalett som sköts av föreningen. Dessutom har föreningen i olika
vattenområden 30 flytande anläggningar för sugtömning av toalettavfall.
Målgruppen för HSR rf:s miljöfostran är alla som rör sig på sjön: båtfolk, stugfolk, kustinvånare, friluftare och
hamninnehavare. Målet är att ge råd om hur man rör sig på sjön med hänsyn till och respekt för miljön. HSR rf:s
samtliga verksamhetsområden följer ett gemensamt och jämlikt verksamhetskoncept.
www.hallskargardenren.fi
Tilläggsuppgifter; HSR r.f, tfn 02 274 5513

Triton Marin / Galonis Ab är grundat 1996, och dess grundläggande inriktning är att driva och utveckla service-,
gästhamn- och turistverksamhet i Åbolands- och Västnylandsskärgård. Med målsättning och kvalitet som
beaktar de lokala förhållandena och vilket morgondagens skärgårds- och båtturism önskar. En aktiv och
levande hamn är beviset på ett välmående samhälle, och företaget arbetar långsiktigt med äkta intresse och
mottot ”För en levande skärgård”
Verksamhet inkluderar idag; Skata Marin och Paven i Esbo skärgård, Porkala Marin i Kyrkslätt, Nagu Gästhamn,
Hyppeis Värdshus på Houtskär samt Iniö Lanthandel och Norrby hamn i Iniö. Varav Porkala Marin, Nagu
Gästhamn och Iniö Norrby hamn ingår i kedjan av Sälle Hamnar.
www.tritonmarin.fi
Tilläggsuppgifter; Herrick Ramberg, tfn 0500 417 149 | herrick.ramberg@kolumbus.fi

