 
Klubb- och utfärdsprogram vintern 2019-2020
HJULMARKNAD I solnahallen DEN 30 NOVEMBER 2019
»Hjulmarknaden» med trafikhistoriska föreningar hålles lördagen den 30 november kl. 11.00–16.00 i Solnahallen, fri entré. Till Solnahallen vid Ankdammsgatan 46 i Solna kommer ni med tunnelbanan station Solna
centrum, tvärbanan eller bl.a. busslinjerna 176, 177, buss 152, 509 eller 512 till hållplats Solnahallen. Besök
gärna Stiftelsen Skärgårdsbåtens försäljningsbord med hela sortimentet samt julkort. Vi har också ett stort
utbud av antikvariska böcker, främst rörande sjöfart, spår- och järnväg samt Stockholmiana under Hjulmarknaden.
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KVÄLLSÖPPET på föreningens expedition

Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan har kvällsöppet vissa måndagar.
Det finns möjlighet att handla ur Stiftelsens försäljningssortiment. Föreningen kan också erbjuda ett
digert sortiment av antikvarisk kvalitetslitteratur om sjöfart, andra transportmedel samt Stockholmiana,
därtill mängder av båtbilder och vykort till försäljning. Då expeditionen är kvällsöppen kan du också
närmare studera föreningens arkiv. Tid och plats: extra öppethållande kvällstid, kl. .-.,
måndagarna 25 november och 16 december samt vintern-våren 2020 följande datum: 27 januari, 17 februari,
30 mars samt 27 april. Adress: Nybrogatan 76 n.b. Till Nybrogatan  kommer ni med 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.
k

filmafton, KLUBBAFTON och årsmöte
• torsdag 14 november 2019 kl. 18.30 Filmafton på Sjöhistoriska museet

Vid aftonen visas en fortsättning från vårens filmafton, av Gunnar Lefrells smalfilmer, med särskilt fokus på
1970-talet. Nästa inslag handlar om ångfartyget Saxarens triumffärd efter bärgningen 1964. Härefter följer
filmen I Sagas värld, från 1948 om Svenska Lloyds då nybyggda motorfartyg Saga. Sedan visas Bland kobbar
och skär – strövtåg med kamera i Stockholms skärgård, från 1937, och slutligen Under Stockholms broar, från
1947. Museet har fri entré. Till Sjöhistoriska museet går busslinje  från bl.a. T-Centralen eller Nybroplan.
Sjöhistoriska museets café och restaurang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds.
• Klubbafton torsdag 20 februari 2020 kl. 18.30 Skärgård, sommar och skärgårdsbåtar!

En kväll med Handkolorerade minnen och svartvit nostalgi väntar vid Stiftelsen Skärgårdsbåtens första
klubbafton år 2020. Kvällen ägnas hela Sveriges vykortskung, Elliord Mattsson i Spillersboda, i ord och
bild. Den flitige fotografen dokumenterade Stockholms skärgård från 1920-talet och under åtskilliga
decennier, men också många andra miljöer; natur, städer och byggnader. Kvällens föredragshållare
är Gunnar Lefrell.
Entrépris till klubbaftonen 50 kronor och i detta ingår kaffe/te och kaka under kvällens kaffestund.
Mötet hålls i Tellus Fritidscenter med adress Lignagatan 8, i hörnet av Hornsgatan och Lignagatan och dit
kommer man med busslinje 4, hållplats Lignagatan/Varvsgatan, med busslinje 54, 66 och 77 till hållplats Hornstull eller med tunnelbana till station Hornstull.
• Årsmöte onsdag den 18 mars 2020 kl. 19.30

Härmed kallas Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens medlemmar till årsmöte den 18 mars 2020.
Förhandlingarna börjar kl. 19.30. En gemensam middag serveras innan årsmötesförhandlingarna börjar.
Middag och årsmöte hålls ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt vid Strandvägskajen.
Mer information om årsmötet, förslag till dagordning samt middagsmeny med priser kommer i nästa
nummer av tidningen Skärgårdsbåten i februari 2020.
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Program för EVEnemang
uppgifter nedan redovisas med reservation för eventuella ändringar.
torsdag 14 november					 Klubbafton kl. ., filmafton på Sjöhistoriska museet.
måndag 25 november 				 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
lördag 30 november					 Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar i Solnahallen.
måndag 16 december 				 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
måndag 27 januari 2020 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
måndag 17 februari 2020 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
torsdag 20 februari 2020 Klubbafton kl. 8.3, lokal Tellus. Elliord Mattssons vykort.
6-15 mars 2020						 Båtmässan Allt För Sjön, i Stockholmsmässans lokaler, Älvsjö.
onsdag 18 mars 2020					 Föreningens årsmöte, förhandlingarna börjar kl. 9.3.
måndag 30 mars 2020				 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
måndag 27 april 2020				 Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
Stockholmsbåtar

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2020

Nyhet ! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2020

Njut av magnifika fartygsbilder under hela nästa år!
Den nya årgången av ångbåtsalmanackan bjuder på en härlig samling av sevärda bilder från förr, från skärgård,
Mälaren och Stockholms hamn. I kalendern finns 15 bilder, varav 14 är i fyrfärg och bland motiven ses bland
annat ångfartygen Norrskär, Express II i isränna vid Husarö och Saxaren vid Bergs brygga på Möja. Därtill
m/s Hebe, Gillöga och Sandö, ångfartyget Express i Sandhamn, Mariefred i kvällssol på väg till Stockholm,
Storskär med folkliv vid landgången i Vaxholm. Ångfartyget Strömma kanal och ångslupen Delfin vid Räntmästartrappan på kalenderns enda svartvita bild samt Sveabolagets passagerarångare Heimdall på väg att
anlöpa Skeppsbron. Informativa och läsvärda texter medföljer varje bild i kalendern och dessa är författade av
Lennart Rydberg, Nils-Henrik Krokstedt, Gunnar Lefrell, Gunnar Friberg och Hans Langenstedt.
• Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 20 är på expeditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 125 kr.*
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 20 är 200 kr. pris sänd per post 275 kr.*
• Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar 20 är 300 kr. pris sänd per post 375 kr.*
*= angivet pris sänd per post gäller för beställning till och med den 19 december 2019, därefter höjs portopriset till nya nivåer.

Nyhet ! Stockholms TRAFIKALMANACKA 2020
Intressanta minnesbilder och information framkommer i de läsvärda texterna till 20-års Stockholms trafikalmanacka. Den innehåller 15 färgbilder av stadsmiljöer från förr med spårvagnar, bussar och tunnelbana,
fotograferade under den gyllene epoken vid mitten av 1900-talet. Motiven är från Stockholm med tidstypiska
bilder och miljöer. Bilderna visar bl.a. Kungsträdgården i vinterskrud, samma årstid vid Islinge, Lidingö,
Odenplan, Kornhamnstorg, Hantverkargatan, Mariatorget, Saltsjö-Duvnäs, Narvavägen, Vasagatan samt en bit
av Roslagsbanan, Långängslinjen, som är historia sedan länge, som så många av miljöerna i de andra bilderna i
kalendern. Pris för Stockholms trafikkalender 20 är 80 kr. st., pris sänd per post 125 kr.*
*= angivet pris sänd per post gäller för beställning till och med den 19 december 2019, därefter ett högre portopris.
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