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Trosa kommuns miljöpris 2011 till STF
Trosa/Lagnö Studio
Tin och Per Carleson som driver vandrarhemmet STF Trosa/Lagnö Studio får
Trosa kommuns miljöpris 2011 för sitt arbete med att utveckla en ekologisk
hållbar verksamhet med kretsloppstänkandet i fokus. De har tagit ett
helhetsgrepp kring verksamheten och arbetat aktivt för att minska sin
miljöpåverkan samtidigt som de delat med sig av sitt miljöengagemang till
vandrarhemmets besökande.
Trosa Kommuns miljöpris 2011 delades ut av Ekoutskottets ordförande
Stefan Björnmalm under nationaldagsfirandet på hembygdsgården Trostorp.
Björnmalm konstaterade att - STF Trosa/Lagnö Studio är det första
vandrarhemmet i Trosa kommun som har fått Den Gröna Nyckeln, ett
miljöcertifikat från stiftelsen Håll Sverige Rent.
På vandrarhemmet Lagnö Studio vid havet utanför Trosa får du en rofylld
paus i vardagen. Här bortanför bruset finns det gott om plats för människors
möte och umgänge både inne och ute, både för vila och fest. Du har också
nära till Stockholm och till Sörmlands vackra natur och kust.
Här hänger Guldbaggen på väggen och många svenska filmpärlor har klippts
och ljudlagts här. I vår bio kan du bland andra filmer se vår kortfilm Senaste
Nytt, belönad med Guldbjörn på Berlins filmfestival.
Bo i något av våra sex gästrum, inredda efter filmer vi jobbat med; Ronja
Rövardotter, Picassos äventyr, Mitt Liv som hund m.fl. eller prova vårt
Trädhus, en natursvit för två i vår största lönn med utsikt över trädgården och
med havsviken i bakgrunden.
Lagnö Studio är ett familjärt ställe där du blir personligt omhändertagen i en

originell miljö. Runt huset hittar du både får, hästar och hönor, trädgård,
utegrill och lekplats.
Vi strävar efter att reducera vår miljö- och klimatpåverkan, något du kan
märka på vår ekologiska frukostbuffé, kranar som spar vatten och
jordvärmepumpen som slingrar sig ute på åkern. För det här arbetet är
vandrarhemmet märkt med Gröna Nyckeln.
www.studiolagno.se
http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Sodermanland/Van
drarhem/STF-Vandrarhem-TrosaLagnostudio/"
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