SKÄRGÅRDBÅTENS DAG 2019

Fira sommarens början

Fira sommarens början den 12 juni
År 1964 firades Skärgårdsbåtens Dag för första gången med deltagande av
Waxholmsbolagets ångfartyg för resa från Stockholm till Vaxholm. Evenemanget
var en manifestation för skärgårdstrafiken vid en tid då denna stod inför omvälvande förändringar. Behovet att uppmärksamma skärgårdstrafiken och Stockholms skärgård har präglat Skärgårdsbåtens Dag alltsedan dess men framförallt
är det ett evemenang som markerar sommarens början, en försommarkväll med
deltagande av flertalet av Stockholms passagerarångbåtar och därtill några
motorfartyg – En kväll i skärgårdstrafikens tecken.
Under mer än femtio år har evenemanget vuxit till att innefatta Stockholms passagerarångbåtar, andra skärgårdsbåtar och flera tusen resenärer samt
åskådare. Skärgårdsbåtens Dag firas varje år, vanligen en onsdagskväll i juni
månad i Stockholm vid skärgårdstrafikens hjärta; Strömkajen samt i Vaxholm.
För arrangemanget står Skärgårdens trafikantförening och i Vaxholm Lions Club.
I år deltar ångfartygen Norrskär, Storskär, Mariefred och Blidösund tillsammans
med motorfartyget Västan och m/s Enköping. Följefartyg till kortegen är ångfartyget Ejdern.

Välkommen att delta i en kväll för sommaren

Skärgårdens trafikantförening bildades år 1963 och organiserar enskilda
medlemmar och brygg- och tomtföreningar samt andra skärgårdsorganisationer.
Trafikantföreningen företräder hel- och deltidsboende samt besökande i Stockholms skärgård och Mälaren, en ideellt arbetande intresseförening för skärgårdstrafiken. För år 2019 är medlemsavgiften för enskild vuxen medlem 150 kr/år.
Kontakta vår expedition för mer information om föreningen.

PROGRAM
För Skärgårdsbåtens Dag onsdagen den 12 juni 2019
Välkommen att uppleva den traditionella försommarsamlingen av Stockholms
skärgårds- och mälarbåtar. I år firas också Waxholmsbolagets 150-årsjubileum.
Från kl. 17.30 är passagerare välkomna att embarkera fartygen vid Strömkajen
i Stockholm. Kl. 18.15 Samtliga ångfartyg avger traditionsenligt signaler med
ångvisslorna, varefter fartygen lämnar Strömkajen för att tillsammans gå mot
Vaxholm.
Kl. 19.00-22.00 I Vaxholm har Lions Club försäljning av strömming, korv, glass
och drycker. Försäljning av souvenirer samt många aktiviteter. Marknad och musikunderhållning på kajen och Söderhamnsplan och affärerna i Vaxholm har öppet.
Lions Club i Vaxholm bjuder på allmän dans vid dansbanan på Söderhamnsplan.
Kl. 19.30-19.45 Fartygen anländer i en samlad kortege till Vaxholm.
20.50-21.10 Hemvärnets musikkår, Södertörn svarar för flaggceremonin vid flaggans nedhalande kl. 21.00 vid Söderhamnsplan.
21.25 Ångfartygen blåser för avgång.
21.30 Ångfartygen Storskär, Norrskär, Blidösund och Mariefred samt
m/s Enköping avgår mot Stockholm.
Kl. 21.45 Sista fartyg i Skärgårdsbåtens Dag, m/s Västan, avgår från Vaxholm.
I Stockholm anlöper ångfartyget Mariefred Skeppsbrokajen alltmedan
övriga fartyg går till sina ordinarie kajplatser i Stockholm.
Ångfartygen Storskär och Norrskär samt m/s Västan återvänder till Strömkajen.
Västan anlöper Gåshaga och Hasseludden på vägen till Stockholm för ev. avstigande. Enköping går till Nybrokajen. Det är valfri båt, ång- eller motorfartyg, för
återresa Vaxholm-Stockholm. Ha din Skärgårdsbåtens Dags-biljett i beredskap
vid ombordstigning i Stockholm och i Vaxholm. De som önskar resa med ett
speciellt fartyg måste vara ombord i god tid före avgång från Vaxholm, speciellt
de som önskar färdas med ångfartyg och har beställt plats i matsal. När fartygen
är fullsatta släpps ingen mer ombord.

• Biljettpris för ångbåtar: Storskär, Norrskär, Mariefred,
och Blidösund är 200 kronor för vuxna, barn (7-16 år) 100 kronor.
• Biljettpris för motorfartygen Västan och Enköping
är 150 kronor för vuxna, barn (7-16 år) 70 kronor.
• Biljetter gäller för tur- och returresa, specificerat fartyg för utresa, valfri båt hem.
OBS! Biljetter kan beställas per telefon och avhämtas på föreningens expedition på
Nybrogatan 76. Enklast är att sätta in beloppet+20 kronor i porto på Skärgårdens
trafikantförenings plusgiro 70 17 48-6, bankgiro 5118-6542, Swishnummer 123 352 7835
senast den 4 juni 2019 så kommer biljetterna per post. Den 12 juni säljs biljetter till Skärgårdsbåtens dag på Strömkajen i Waxholmsbolagets terminal från kl. 15.00.

• Plats i matsal bokas hos respektive rederi/operatör. Ångfartygen Storskär och Norrskär
hos tel. 08-520 686 75, e-post info@skgb.se. Ångf. Blidösund bokas hos Blidösundsbolaget,
tel. 08-24 30 90, ångf. Mariefred bokas tel. 08-669 88 50. Information om servering på
Strömma Kanalbolagets fartyg Enköping tel. 08-120 040 00.
Ombord m/s Västan finns cafeteriaservering.

Välkommen ombord – Sommaren kan börja!
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Tack till:
För samarbete och engagemang vid Skärgårdsbåtens Dag 2019 vill
Skärgårdens trafikantförening tacka deltagande rederier : Waxholmsbolaget,
Skärgårdsbolaget, Blidösundsbolaget, Gripsholms-Mariefreds Ångfar tygs AB,
Strömma Turism & Sjöfar t, Museiföreningen Ångfar tyget Ejdern,
därutöver Lions Club Vaxholm, Vaxholms stad, tidningen Skärgården, Region Stockholms
trafikförvaltning, Hemvärnets musikkår, Söder törn och Sjövärnskåren, Stockholm
Melanders Fisk, Skärgårdsstiftelsen och Roland Svensson-museet.

Skärgårdens trafikantförening

Nybrogatan 76, 114 41 Stockholm. Telefon 08-662 89 02, öppet måndag-onsdag 11.00-17.00
e-post: skargardstrafikanten@tele2.se Internet: www.skargardstrafikanten.se

