
Föredrag: Med Gustafsbergsbåtar och andra ångbåtar till Ingarö!
Efter årsmötesförhandlingarna den 22 oktober väntar ett skärgårdsföredrag. I anknytning till boken Lerkan 
Siöng alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp, Ingarödagboken 1860-1914 berättar Barbro 
Maassen och visar bilder om ångbåtar och livet på Ingarö, utifrån Axel Wennbergs dagbok. 
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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN
Stiftelsen Skärgårdsbåtens medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 17.30 i 
Timmermansgårdens stora samlingssal, adress Timmermansgatan 46 på Södermalm. 

  Förslag till dagordning: 
  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av tvenne justeringsmän
  4. Beslut om dagordning
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
    Publicerad i tidningen Skärgårdsbåten nr. 1/2020

  6. Styrelsens ekonomiska berättelse
    Publicerad i tidningen Skärgårdsbåten nr. 1/2020

  7. Revisorernas berättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  8. Val av ordförande och styrelse
  9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  10. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
  11. Fastställande av årsavgift för år 2021 
    Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 240 kr, junior 120 kr, stödjande avgift minst 450 kr.

  12. Eventuella övriga frågor
  13. Avslutning

Årsmötet skulle ha hållits i mars men på grund av den då begynnande coronapandemin och skärpta regler 
för sammankomster och folksamlingar fick detta ställas in. Föreningens årsmöte hålls den 22 oktober istället. 
Mötet skall genomföras med hänsyn till rekommendationer kring folksamlingar och avstånd. Det bjuds inte in 
till någon gemensam middag innan årsmötet. En slät kopp kaffe serveras i en kortare paus under mötet. 

OBS! Vi ser gärna anmälan om deltagande vid årsmötet, för att bedöma antalet medlemmar som vill närvara 
och hur möteslokalen skall kunna anpssas för dem. Anmälan om deltagande till Stiftelsens Skärgårdsbåtens 
expedition, tel. 08-662 89 02 måndag-onsdag kl. 11.00-17.00 eller e-post info@skargardsbaten.se

Till årsmöteslokalen Timmermansgården kommer ni enklast med busslinje 55, 57 eller 66 till hållplats 
Fatbursgatan, med pendeltåg till station Stockholm Södra, tunnelbana, station Mariatorget, finns i närheten.  

STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN HÖSTEN 2020
Mycket är fortfarande annorlunda. Förutsättningar för normal verksamhet finns ännu inte men vi avser att den 
22 oktober genomföra årsmötet i former som överensstämmer med myndigheternas direktiv.

Det blev inte möjligt att sätta ångfartyget Mariefred i trafik. De kvarstående myndighetsbegränsningarna gjorde
det ekonomiskt helt omöjligt att genomföra även mer enstaka turer. Nu gäller det att samla krafterna för att 
komma igång igen till 2021. Det är vår bestämda avsikt att ångfartyget då ska komma i trafik under snart sagt 
alla omständigheter. Ännu är det för tidigt att kunna lova trafik i full omfattning.   
    Vårens upprop om trafikbidrag till Mariefred har mötts av glädjande stor uppslutnng. I skrivande stund har 
från 99 medlemmar inkommit tillsammans 213.000 kronor. Därtill kommer ett ännu större enskilt bidrag som 
avses få en mer långsiktig användning. Pengarna är om möjligt än mer välkomna nu med tanke på att året inne-
burit många utgifter men inga trafikinkomster. Inför 2021 behövs än större stöd. En, två eller flera hundralappar 
i ytterligare trafikbidrag emottages tacksamt till Stiftelsen Skärgårdsbåtens Plusgiro, Bankgiro eller Swish, se 
kontonummer på baksidan av detta blad. Nästa nummer av tidningen Skärgårdsbåten utkommer i november. 



NYHET! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2021 
För 25:e året i rad utkommer den uppskattade ångbåtsalmanackan. Den väntas från tryckeri under september 
och bjuder på en härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård, Mälaren och Stockholms hamn. 
Pris 80 kr och säljs på Stiftelsens expedition Nybrogatan 76 och vid föreningsevenemang. Vid beställning 
per post tillkommer porto och emballage. Totalt 15 utvalda äldre bilder, de flesta i färg. Omslagsbilden i färg 
föreställer ångfartyget Express I som anlöper Glyxnäs på Blidö, med all sannolikhet 1951. Bland motiven 
märks: Blidösund vid Svartlöga 1975, Munkbrohamnen med ett vimmel av ångare 1905-06, två ångare från 
Monarkrederiet vid Stadsgården, Finlandsångaren Bore anländer 1962, ölbåten Apotekarnes II troligen 1928 
och Göta kanalångaren Carlstad, oljemålning av P W Cedergren 1867.

• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 1 är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 125 kr. 
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 1 är 200 kr. pris sänd per post 275 kr.
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 1 är 300 kr. pris sänd per post 390 kr.

NY BOK: SKÄRGÅRDSREDARNAS ILLUSTRERADE SKEPPSLISTA 2020
Utgåvan av illustrerade skeppslistan år 2020 med m/s Ulvön på omslaget, presenterar svenska passagerar-
fartyg, skärgårdsfartyg, vars rederier eller operatörer är anslutna till organisationen Skärgårdsredarna. 
I Skeppslistan, som har getts ut årligen sedan början av 1990-talet, är ca. 110 rederier och 330 fartyg repre-
senterade. Boken är i fyrfärg, limbunden, 192 sidor. Fartygen presenteras med bild, mått, kapacitet samt i 
förekommande fall historik, tidigare namn och ägare. Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang 
185 kr, pris sänd per post 255 kr. 

INSTÄLLDA ARRANGEMANG HÖSTEN 2020
Det är inte bara höstens utfärder med ångf. Mariefred och med m/s Rödlöga som är inställda, även den 
traditionella Hjulmarknaden med teknikhistoriska föreningar, som skulle ha hållits lördag 28 november, är 
inställd. Arrangörerna av den hälsar dock hjärtligt välkomna till nästa års Hjulmarknad som preliminärt 
skall hållas den 27 november 2021.

KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Expeditionen har förlängt öppethållande kvällstid några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att 
handla ur föreningens försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs-
och skärgårdslitteratur samt fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, dokument och böcker. Tid och 
plats under hösten 2020: måndagarna 26 oktober, 30 november samt 21 december. Öppet kl. 17.00-

20.00. Adress Nybrogatan 76 n.b. Tunnelbana till station Stadion, uppgång Valhallavägen, eller med 
busslinjerna 4 och 72. I närheten, på Valhallavägen eller Karlavägen, går också busslinjerna 1, 54 och 67
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