 
Klubb- och utfärdsprogram våren-sommaren 2020
utskick med tidningen skärgårdsbåten 2/ 2020
årsSTÄMMOR I SÅA OCH UNIONEN

Aktieägare i Stockholms Ångslups AB (SÅA) samt Ångslups AB Unionen kallas härmed till årsstämmor tisdagen
den 26 maj 2020 i Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c (ingång från gården).
Årsstämma i Stockholms Ångslups AB inleds kl. 14.00, årsstämma i Ångslups AB Unionen kl. 14.30.
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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, Marum, Herrhaga
gård och sedan bryggan Bergshamra.
Någon utfärd med m/s Rödlöga blir det inte i maj. På grund av nuvarande situation så kommer resan till Marum
och Bergshamra att senareläggas. Nytt datum blir söndagen den 20 september. Programmet blir detsamma såsom
tidigare beskrivits. Alla ni som har betalt för resan har automatiskt plats vid utfärden i september. Mer information i
tidningen samt i utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten under sommaren.
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KULTURRESA MED ÅNGFARTYGET MARIEFRED 24 maj
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.
Någon kulturresa i maj blir det inte under våren men vi hoppas att kunna genomföra en kulturresa i höst i alla fall,
den 6 september är datumet för den. Mer information i något av kommande utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten, i
juni samt i augusti.
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SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG DEN 10 JUNI
Sommarens stora folkfest! Onsdagen den 10 juni firas Skärgårdsbåtens Dag med parad av bland annat ångfartygen
Storskär, Norrskär, Blidösund och Mariefred, motorfartygen Västan och Östanå I till Vaxholm. Båtarna avgår från
Stockholm, Strömkajen vid Grand Hôtel kl. 18.15. I Vaxholm blir det folkfest med musik, dans, underhållning. I
försommarskymningen avgår fartygen åter mot Stockholm till sina ordinarie kajplatser.
Det blir inget Skärgårdsbåtens Dag onsdagen den 10 juni men det finns en idé om att försöka att genomföra evenemanget, i någon form, under sensommaren. Mer information om Skärgårdsbåtens Dag kommer att äga rum under
2020 väntas i något av kommande utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten, i juni samt i augusti.

LT

L
Ä
T
S
N
I
e

STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS LÅNGRESA 2020
Resan är fullbokad och det finns också en lång väntelista av intresserade resenärer om det skulle bli någon avbokning.
Beslut om det går att genomföra den resan fattas i mitten av juni månad. Alla anmälda deltagare kommer då att
meddelas via mail oavsett om resan kan genomföras eller ej. Vänta gärna med slutlig inbetalning av resan till andra
halvan av juni.
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Trafikbidrag
Vill vi ha ångfartyget Mariefred kvar i den historiska linjetrafiken till Mariefred behöver vi får extra bidrag.
Hjälp 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 långsiktigt. Kan du bidra med en slant, till föreningens Plusgiro
55 50 01 - 7, Bankgiro 5111-0476, 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. Årets säsong blir något begränsad, med hänsyn till viruspandemi och
med den, restriktioner och begränsningar, kommer inte trafiksäsongen att inledas som planerat i månadsskiftet majjuni. Närmare information om när trafiken kan komma igång kommer att publiceras på Stiftelsen Skärgårdsbåtens
hemsida samt i kommande utskick.
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Program för Stiftelsen Skärgårdsbåtens arrangemang
för föreningsevenemang under sommaren-hösten kommer mer information i utskick juni 2020.
uppgifter nedan redovisas med reservation för eventuella ändringar.
måndag 27 april		Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-.. INSTÄLLT
söndag 17 maj		Vårutflyktsresa med motorfartyget Rödlöga till Marum och Bergshamra. INSTÄLLT
söndag 24 maj		Kulturresa med ångf. Mariefred till Möja. INSTÄLLT
tisdag 26 maj		Årsstämma i Stockholms Ångslups AB kl. 14.00
tisdag 26 maj		Årsstämma i Ångslups AB Unionen kl. 14.30
lördag 30 maj		Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred. INSTÄLLT
onsdag 10 juni		Skärgårdsbåtens Dag med traditionell båtparad Stockholm-Vaxholm. INSTÄLLT
augusti		
Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa, närmare besked om den resan kommer i juni.
söndag 6 september Kulturresa med ångf. Mariefred.
söndag 20 september Nytt försök att genomföra utflyktsresa med motorfartyget Rödlöga till Marum och Bergshamra.
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Thomée 1874-2019 Tor 1902-1933
Bemannade färjor i Jämtlands län 1550-2003
Nya i Stiftelsen Skärgårdsbåtens sortiment är två böcker av Stefan Jönsson, välbekant författare av artiklar i
tidningen Skärgårdsbåten. Boken om Thomée och Tor är nyutgiven detaljerad historik om de två fartygen.
Framförallt Thomées 135-åriga långa och händelserika historia skildras ingående och intressant. Även många av de
andra ångbåtarna på Storsjön framskymtar i detta praktverk.
Den andra boken, något mindre till formatet, går igenom alla de många färjeleder som har förbundit platser, över
sjöar och sund, i Jämtland förr och nu. Trafiken presenteras led för led samt i slutet av boken riktas särskild uppmärksamhet på några av färjorna.
Boken Thomée 1874-2019 Tor 1902-1933 stående format 21x29,7 cm. 290 sidor, limbunden rikt illustrerad
med svartvita bilder. Pris 280 kr., pris sänd per post 390 kr.
Boken Bemannade färjor i Jämtlands län 1550-2003 stående format 14,8x21 cm. limbunden 112 sidor rikt
illustrerad med färg- och svartvita bilder. Pris 70 kr., pris sänd per post är 115 kr.

 

Nybrogatan ,   Stockholm
Telefon -  
E-post: info@skargardsbaten.se
Internet: www.skargardsbaten.se
Expeditionens öppettider: måndag-onsdag .-..
OBS! Det förekommer begränsningar i öppethållande under våren 2020 med anledning av coronapandemin, dock går det att kontakta föreningen per e-post, dessa läses fortlöpande.
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