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ÅRSSTÄMMOR I REDERIERNA SÅA och UNIONEN
Aktieägare i ångfärjan Djurgården 3:s rederi, Stockholms Ångslups AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 mars
2021 kl. 14.00. Årsstämman hålls i Stagneliusrummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården.
Aktieägare i ångslupen Tärnans rederi, Ångslups AB Unionen kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 mars 2021
kl. 14.30. Årsstämman hålls i Stagneliusrummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården.
I möteslokalen finns goda möjligheter att hålla anvisat avstånd mellan deltagare. Bese gärna föreningens hemsida eller
kontakta expeditionen inför mötet och kontrollera att årsstämmorna kommer att genomföras enligt kallelsen eller om
skärpta rekommendationer kräver en senareläggning av mötena.

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 2021 följande datum: 22 februari, 29 mars samt 26 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.

Senarelagt eller inställt på grund av pandemi:
Båtmässan Allt För Sjön i Stockholmsmässan, Älvsjö är inställd 2021, vi kan förhoppningsvis se fram emot en båtmässa den 11–20 mars 2022. Vinterresa med Waxholmsbåt till Husarö en lördag i mars, eller som alternativ ett annat
resmål, kommer inte att genomföras i vinter. Begränsningar avseende passagerarantal på Waxholmsbolagets fartyg
omöjliggör resor i grupp under pandemin.
Årsmöte kommer att genomföras i någon form senare under 2021 men såsom ett möte i mitten av mars med middag,
gärna i maritim miljö samt ett mötesprogram med föredrag, blir det ej. Det blir ingen klubbafton eller Filmafton
under första halvåret 2021.
Kulturresa med ångfartyget Mariefred till ett besöksvärt resmål, den traditionella inledningen av trafiksäsongen vid
ett veckoslut andra hälften av maj kommer inte att äga rum under 2021. Om det kan bli en kulturresa som avslutning på säsongen, under sensommaren, lämnas närmare besked i sommarnumret av tidningen Skärgårdsbåten.
Reguljärtrafik med ångfartyget Mariefred på traden Stockholm-Enhörna-Mariefred, liksom Mariefred-Taxinge
Näsby: målsättningen är att i någon utsträckning, måhända begränsad och beroende av den fortsatta utvecklingen av
pandemin, upprätthålla trafik under sommaren, med start tidigast i början av juli.

HAR DU TELE2 ?
Många av Stiftelsen Skärgårdsbåtens medlemmar har haft en e-postadress genom Tele 2. Adresserna upphörde
att fungera den 2 februari 2021 och användarna har fått söka sig nya adresser. I föreningens mailregister finns
åtskilliga numera oanvändbara och inaktuella e-postadresser. Har du haft kontakt med föreningen från en
Tele 2-adress, kontakta vår expedition med ett mail och meddela ny aktuell adress. Tidigare hade även Stiftelsen
Skärgårdsbåten en mailadress hos Tele 2, den är nu ersatt av adressen: info@skargardsbaten.se
Även du som inte har haft en mailadress hos Tele 2 får gärna meddela din e-post till expeditionen, om du inte
redan har gjort det. Det är ett smidigt sätt att få aktuell eller bråskande information från föreningen kring
arrangemang eller nyheter om föreningen eller skärgårds- och mälarbåtarna.

Trafikbidrag till s/s Mariefred
Vill vi ha ångfartyget Mariefred kvar i den historiska linjetrafiken till Mariefred behöver vi får extra bidrag. 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
vårt ”flaggskepp” så snart som möjligt skall återkomma i den historiska linjetrafik där det har gått i snart 120 år, ända
fram till dess att pandemin satte tillfälligt stopp säsongen 2020.

e
Nyhet! KEPS med Stiftelsen Skärgårdsbåtens fartyg
Något för en solig och varm vår och sommar; en vit keps, i robust kvalitet, i justerbar
storlek för att kunna passa de flesta och med illustration av Tärnan, Djurgården 3 och
Mariefred i blått tryck.
Pris för keps vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76 i Stockholm: 120:–
Pris för keps sänd per post inom Sverige: 145:–

Nyhet! Finnboda varv – och fartygen som byggdes där
Nyutgiven bok författad av Mikael Josephson tecknar det legendariska varvet i Nacka vid
inloppet till Stockholms ström. I över hundra år pågick verksamheten, en lång rad fartyg av
skiftande slag byggdes, ångisbrytaren Sankt Erik, Finlandsbåtarna Birger Jarl och Svea Jarl
samt Waxholmsbolagets Vindöga och Solöga för att nämna några.
Varvets historia, verksamhet och fartyg uppmärksammas i boken. Numera har varvsområdet
bebyggts med bostäder. Boken är inbunden, rikt illustrerad, ca. 144 sidor, 26x23 cm.
Pris för boken vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan: 260:–
Pris för boken sänd per post inom Sverige: 339:–

ÅTER I SORTIMENTET: DVD-film Nostalgiska resor
På DVD-skivan finns fyra filmer av dokumentärfilmaren Thomas Grahn. Först två svartvita filmer, ”Vinterbåten” om en
resa med ångfartyget Express II till Husarö vintern -, ”Ångfärjan” om Djurgården  år . Därefter färgfilmen
”Spårvagn -” med spårvagnar i Stockholm. ”Tärnan” är en nyare färgfilm som skildrar en resa  med ångslupen
Tärnan över Alby- och Tullingesjöarna.
Pris för DVD:n vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition: 175:–
Pris för DVD:n sänd per post inom Sverige: 225:–

Thomée 1874-2019 Tor 1902-1933
Boken har tidigare funnits i Stiftelsen Skärgårdsbåtens sortiment
men går ännu att få tag i gnom att köpa den direkt av författaren
Stefan Jönsson. Boken om Thomée och Tor är en 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. Boken Thomée 1874-2019 Tor 1902-1933 stående
format 21x29,7 cm. 290 sidor, limbunden rikt illustrerad med
svartvita bilder. Pris 280 kr.+porto, kontakta Stefan Jönsson,
tel. 070-235 90 55.
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