 
Klubb- och utfärdsprogram vintern-våren 2020
utskick med tidningen skärgårdsbåten 1/ 2020

vinterutfärd med m/s SANDHAMN den 21 MARS
Lördagen den 21 mars gör Stiftelsen Skärgårdsbåten en vinterutfärd med Waxholmsbåt på reguljärtur till Husarö.
Turen går med m/s Sandhamn. Från Stockholm, Strömkajen avgår fartyget kl. 08.30 och anlöper på vägen bland
annat Hasseludden, Gåshaga, Vaxholm, Lillsved och Boda, så det går bra att påbörja eller avsluta båtresan vid någon
av dessa bryggor om ni så önskar. Åter Stockholm ca. kl. 19.40. Ombord på fartyget finns kafeteria med kaffe/te,
kakor, smörgåsar, öl, vin samt lättare maträtter. Biljett: SL:s periodkort, 30-, 90-dagarskort samt årskort, gäller som
färdbevis vid resa med Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar (t.o.m. 7 maj). För resenärer utan periodkort kostar biljetten
en tur- och retur Stockholm-Husarö 330 kr, pensionär/barn 7-19 år 220 kr.

årsmöte OCH FILMAFTON
• Årsmöte onsdag den 18 mars 2020 kl. 19.30 samt middag för dem som så önskar. Middag och årsmöte hålls ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt vid Strandvägskajen. Efter årsmötesförhandlingarna väntar
ett spännade föredrag om Walleniusrederierna och koncernens köp av ångfartyget Saltsjön. Middag, för dem
som så önskar, serveras kl. 17.00 ombord på Stockholm. Pris för middagen är 360 kronor. Anmälan till middagen
senast onsdag 11 mars till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition. Kontaktuppgifter till Stiftelsen Skärgårdsbåten
på baksidan av detta blad. Mer information om årsmötet, förslag till dagordning samt middag finns i tidningen
Skärgårdsbåten 1/2020. Till passagerarfartyget Stockholm tar du dig enklast med spårvagn linje 7 eller buss  eller
76 till Styrmansgatans hållplats och en promenad utefter Strandvägen.
• Filmafton onsdag 1 april 2020 kl. 18.30 på Sjöhistoriska museet. Under kvällen visas Sagas Runöfärd 1912

om lustyachten Sagas resor från Stockholm. En annan saga; I Sagas värld från 1948 handlar om Svenska Lloyds
motorfartyg Saga. En film från Mjörns ångbåtsförening visar en färd med ångbogseraren Herbert från Alingsås till
Risön. En resa med Mariefred, inspelad 2018 och The Yard visar skeppsbygge i Belfast på 1950- och 60-talen med
nitning och assisterande ångbogserare. Ett avsnitt ur Stockholms Hamns filmer från åren 1928-30, med åtskilliga
ångbåtar och roliga miljöer från Strömmen, Stadsgårdskajen, Hammarbyleden och hamninloppet avslutar filmaftonen. Sjöhistoriska Museet har fri entré. Busslinje  från Centralen, Sergels Torg eller Nybroplan. Sjöhistoriska
museets café håller öppet inför filmaftonen.

VÅRUTFÄRD TILL MARUM OCH BERGSHAMRA MED M/S RÖDLÖGA
Söndagen den 17 maj gör Stiftelsen Skärgårdsbåten en utfärd med den nära 70 år gamla klassiska skärgårdsbåten
Rödlöga. Resan går utefter numera nedlagda trader till Marum på Ljusterö samt till Bergshamra. Mer information om resan i tidningen Skärgårdsbåten 1/2020. Avgång från Stockholm, Strandvägen vid kajplats 20, kl.
09.00. Anlöp i Vaxholm för påstigande kl. 09.50. Vid Ljusterö går färden till Bolby brygga med visning av den
gamla byn och Västergården och sedan fortsätter resan till Marum för ett kort stopp. Senare under utfärden
väntar ett kortare besök på Herrhaga gård och sedan bryggan Bergshamra. Därefter återvänder Rödlöga till
Stockholm med ankomst dit ca. kl. 19. Ciceron under resan är Gunnar Lefrell. Hur gör jag nu, om jag vill åka
med? Ring Åsa Nordström på 070-415 82 88. Därefter sätter du in hela beloppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens
konto, Plusgiro 55 50 01-7 eller Bankgiro 5111-0476. Pris för hela resan blir 550 kronor per person för resa samt
servering: förmiddagskaffe med smörgås och lunch bestående av Skärgårdgryta med dillpistou & baguette.

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 finns båtbilder och vykort till
försäljning. Då expeditionen är kvällsöppen kan du också närmare studera föreningens arkiv. Tid och plats:
extra öppethållande kvällstid, kl. .-. vintern-våren 2020 följande datum: 20 mars samt 27 april. Adress
Nybrogatan 76 n.b. och dit 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.
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KULTURRESA MED ÅNGFARTYGET MARIEFRED
Den 24 maj inleds ångfartyget Mariefreds säsong med en kulturresa, en vårutflyktsresa som detta år går till Möja med
besök vid Roland Svensson Museet vid Ramsmora brygga. Avgång från Skeppsbron kl. 09.30. Biljettpris 375:–, biljett
köper du ombord under resan. Cafeterian och matsal är öppen under resan, plats i matsal bokar du på tel. 08-669 88 50,
e-post gmaa@tele2.se. Mer information om heldagsutfärden kommer i nästa nummer av Skärgårdsbåten i maj.

Program för Stiftelsen Skärgårdsbåtens arrangemang
för föreningsevenemang under våren-sommaren kommer mer information i utskick maj 2020.
uppgifter nedan redovisas med reservation för eventuella ändringar.
7-15 mars		Båtmässan Allt För Sjön i Älvsjö, Stiftelsen Skärgårdsbåten deltar med monter.
onsdag 18 mars		
Föreningens årsmöte, förhandlingarna börjar kl. 9.3.
lördag 21 mars		Vinterutfärd med m/s Sandhamn Stockholm-Husarö tur- och retur.
måndag 30 mars		
Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
onsdag 1 april		Filmafton på Sjöhistoriska museet.
onsdag 27 april		Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
söndag 17 maj		Vårutflyktsresa med motorfartyget Rödlöga till Marum och Bergshamra.
söndag 24 maj		Kulturresa med ångf. Mariefred till Möja.
lördag 30 maj		Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred.
onsdag 10 juni		Skärgårdsbåtens Dag med traditionell båtparad Stockholm-Vaxholm.
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Trafikbidrag
Vill vi ha ångfartyget Mariefred kvar i den historiska linjetrafiken till Mariefred behöver vi får extra bidrag, läs
mer i tidningen Skärgårdsbåten. Stöd gärna s/s Mariefred genom att bl.a. köpa hedersårskort och aktier i fartygets
rederi, gmåa, men vi behöver ytterligare stöd. En eller par hundralappar från många enskilda bidragsgivare blir tillsammans de stora summor som krävs för att vi ska klara att hålla ångfartyget igång. Kan du bidra med en slant? I gengäld
lovar vi att på allt sätt anstränga oss för att hålla vårt ”flaggskepp” kvar i den historiska trafik där det gått i snart 120 år.
Stockholmsbåtar

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2020

Sänkt Pris! STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER 2020

Njut av magnifika fartygsbilder under resten av året!

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
och Saxaren. Därtill m/s Hebe, Gillöga och Sandö, ångf. Express samt
Mariefred i kvällssol på väg till Stockholm samt Sveabolagets passagerarångare Heimdall hör till dem som kan pryda din vägg under 2020.
Inte bara din vägg – varför inte ge bort den i present?
Läsvärda texter till varje bild.
• Sänkt pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 20: 50 kr. Pris sänd per post 95 kr. •

EN PÅMINNELSE ! Fribiljetter för tips
Värvningstävlingen
Tävlingen om att värva nya medlemmar varar ända till till årsmötet den 18 mars. Nu har 41 medlemmar skickat
in totalt 117 tips på troliga intresserade. Av dem har hittills 54 betalat medlemsavgift. Det bidrar till vår positiva
medlemsutveckling! Den som kommer med tips på tänkbara intresserade får en fribiljett till Mariefreds ordinarie
trafik för varje inlämnat namn. Biljetterna gäller under kommande år. Du kan använda biljetterna själv eller ge
bort dem. Till de tilltänkta medlemmarna skickar expeditionen information, prov på tidning m.m. Alla som
kommer med tips som leder till nya medlemmar får äran av att stötta kampen för ångbåtarna.
De som åstadkommit flest nya medlemmar under året får dessutom pris. Första pris fritt val av två böcker, nya eller
antikvariska, andra och tredje pris C-G Dahls bok Ångfartyget 200 år. Det enda du behöver göra är att skicka in
namn och adress på dem som kan vara intresserade per e-post eller brev, eller ring föreningens expedition, kontaktuppgifter se nedan. En ny medlem kan pröva att vara medlem hela första året för endast 100 kr.
Du kan bidra till att ångbåtsvännerna blir fler. Det betyder mycket.

 

Nybrogatan ,   Stockholm
Telefon -  
E-post: info@skargardsbaten.se
Internet: www.skargardsbaten.se
Expeditionens öppettider: måndag-onsdag .-..
Plusgiro    -  • Bankgiro - • Swishnummer 123-159 04 62
 20 02 03
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