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EXPEDITIONENS ÖPPETHÅLLANDE I SOMMAR
Stiftelsen Skärgårdsbåtens och Skärgårdens trafikantförenings gemensamma expedition på Nybrogatan 

har sommarstängt. Från den 5 juli är det semestertider men det går naturligtvis bra att kontakta oss per 
brev till Nybrogatan , 114 41 Stockholm eller e-post info@skargardsbaten.se under denna tid och likaså 
beställa varor ur föreningens sortiment men räkna inte med omgående leverans. Från den 2 augusti har 
expeditionen åter öppet i normal omfattning. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRIPSHOLMS-MARIEFREDS ÅNGFARTYGS AB
Aktieägare i rederiet Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB (ångfartyget Mariefred) kallas härmed till års-
stämma lördagen den 1 juli 2021 kl. 14.30 i Biohuset, Nygatan 18 i Mariefred. Det finns då möjlighet att 
åka ångbåt, ångfartyget Mariefred till Mariefred, avgång från Stockholm kl. 10.00, från Mariefred kl. 1.30. 
Fartygets trafiksäsong 2021 Stockholm-Mariefred inleds den 1 juli och pågår till den 15 augusti med trafik 
fredag, lördag, söndag. För att vara garanterad plats ombord, köp biljett i förväg på mariefred.info eller om du 
redan har hedersårskort/biljett, boka plats på tel. 08-9 88 50, e-post: mariefred@telia.com.   

SOMMARUTFÄRDER MED DJURGÅRDEN 3 OCH TÄRNAN
Det planeras för ett par utflyktsresor under sommarens senare hälft med ångfärjan Djurgården 3 respektive 
ångslupen Tärnan. Några definitiva besked om resorna kunde inte ges när tidningen Skärgårdsbåten gick 
till tryck. Om resorna blir av kommer de att annonseras på föreningens hemsida samt genom utskick per 
mail till medlemmarna – du har väl anmält din mailadress till föreningen, annars skicka ett mail till 
info@skargardsbaten.se – med närmare information om sommarens utfärder. 

KULTURRESA LÖRDAGEN DEN 21 AUGUSTI MED ÅNGFARTYGET MARIEFRED
Den 21 augusti planeras för en kulturresa med ångfartyget Mariefred. Tanken är att försöka att genomföra den 
resa som ställdes in våren 2020, färden går till Möja med besök vid Roland Svensson Museet vid Ramsmora 
brygga. Avgång från Klara Mälarstrand kl. 09.30. Anlöp i Vaxholm för påstigande kl. 11.20. Biljettpris 35:–, 
biljett köper du ombord under resan. OBS! du måste reservera plats vid resan i förväg eftersom fartyget kom-
mer att ta ett aningen mer begränsat antal resenärer jämfört med ordinare passagerarcertifikat. 
Cafeterian är öppen under resan. Plats vid resan bokar du på tel. 08-9 88 50, e-post: mariefred@telia.com. 
Med hänsyn till pandemi och därmed restriktioner kring servering, kommer det troligen inte att kunna 
erbjudas en fullständig matsalsservering, förmodligen kommer lösningen att bli maträtter som serveras i cafe-
terian. Matsalssalongen torde komma att hållas öppen men med ett begränsat antal platser. 
OBS! resan avslutas vid Skeppsbron. Båten återvänder inte till kajen Klara Mälarstrand vid denna resa.  
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RESA MED M/S RÖDLÖGA TILL MARUM SAMT 
BERGSHAMRA DEN 12 SEPTEMBER

Nu skall den äntligen bli av! Resan planerades till våren 2020 
men det kom en pandemi i vägen. Avresa med 0-årsjubile-
rande m/s Rödlöga från Standvägen i Stockholm kl. 09.00, från 
Vaxholm kl. 10.00. Färden fortsätter i spåren av gamla nedlagda 
ångbåtstrader mot Ljusterö till Bolby och Marum. Efter avgång 
från Marum serveras lunch ombord bestående av Skärgårdgryta 

med dillpistou & baguette, medan Rödlöga fortsätter till Bergshamraviken, Bergshamra gamla ångbåtsbrygga, 
ank. ca. 15.00. Återkomst till Stockholm runt kl 19.00. Guide under resan är Gunnar Lefrell som som skrivit 
mången artikel i tidningen Skärgårdsbåten om trafiken till ångbåtsbryggorna i Norrleden och till Marum. 
Pris för resan är 550 kr per person, då ingår båtresa, kaffe och smörgås samt angiven lunch. Naturligtvis går 
det bra att få pannbiff eller ett vegetariskt alternativ om så önskas, det anger du vid bokning. Rödlögas bar 
och cafeteria håller öppet hela resan. Bokning sker till Åsa Nordström på telefon 00-415 82 88, och därefter 
betalar du in summa till föreningens Plusgiro 55 50 01- Bankgiro 5111-04 Swishnummer 123-159 04 2. 
Märk din betalning med namn samt ”Marum” Biljetter som köptes till den planerade men inställda resan våren 
2020 gäller givetvis vid utfärden 12 september. 
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KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Efter en lång och förhoppningsvis härlig sommar, kommer föreningen att ha förlängt öppethållande 
kvällstid på expeditionen några måndagar under hösten. Det finns möjlighet att handla ur föreningens 
försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs- och skärgårdslittera-
tur samt fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, dokument och föreningens alla arkivböcker. Tid 
och plats under hösten 2021: måndagarna 2 september, 25 oktober, 29 november samt 20 december. 
Öppethållande dessa kvällar kl. 1.00-20.00. 
Adress Nybrogatan  n.b. Tunnelbana till station Stadion, uppgång Valhallavägen, eller med busslin-
jerna 4 och 2. I närheten, på Valhallavägen eller Karlavägen, går också busslinjerna 1, 54 och 

SOMMARERBJUDANDEN FRÅN STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN
Boken ÅNGFARTYGET 200 ÅR Ångbåtarna, från de första experimenten i Sverige på Riddarfjärden under 1810-
talet och fram till kortegen vid 200-årsjubileet i augusti 2018 presenteras i boken. Därtill uppmärksammas 
utländska fartyg i denna exposé om ångbåtarnas historia och utveckling. Inbunden, 2,5 x 21,5 cm, 208 sidor, 
illustrerad i färg och svartvitt. Nu säljs boken till extrapris, 50 kr., pris sänd per post 130 kr.  

NYHET! Boken GÖTA KANAL OCH DESS OMGIVNINGAR med underrubriken Kanalresor under gångna tider 
tecknar författaren Christer Bjäre kanalen förr, färdvägen, båtarna, naturen, byggnader och personerna som har 
rest på Göta Kanal för länge sedan. I tidningen Skärgårdsbåten skriver Lennart Rydberg om den nyutgivna 
boken och avslutar med följande träffande ord: Tack vare Bjäres bok kan vi nu komplettera dagens upplevelser 
och vyer med bilder och berättelser om samma resa för  eller  år sedan! Boken Göta kanal och dess omgiv-
ningar kan utgöra ett gott ressällskap men fungerar utmärkt som underlag för planering och drömmar även 
hemmavid. Limbunden, stående A4-format, 25 sidor, rikt illustrerad i färg och svartvitt, bilder, teckningar, 
målningar och kartor. Pris för boken 250 kr., pris sänd per post 330 kr.  

KEPS med Stiftelsen Skärgårdsbåtens fartyg Något för en solig och varm sommar, precis som 2021 för-
hoppningsvis kommer att bli! En vit keps, i robust kvalitet, med illustration av Tärnan, Djurgården 3 
och Mariefred i blått tryck. Pris 120 kr., pris sänd per post 145 kr. 
Skulle sommaren inte bli varm och solig, gör inte det så mycket, Stiftelsen Skärgårdsbåten säljer tröjor 
också. Kontakta föreningens expedition för mer information om storlekar, färger och priser. 
Viss information finns också i föreningens försäljningslista, som finns på: www.skargardsbaten.se 

JACKA MED MARIEFRED, DJURGÅRDEN 3 OCH TÄRNAN En tunn vindjacka, en mörkblå allvädersjacka lämplig 
för det svenska sommarvädret, med ett vitt emblem med Stiftelsen Skärgårdsbåtens namn samt illustration 
av fartygen Mariefred, Djurgården 3 och Tärnan. Ett stort urval storlekar finns att välja mellan. Kontakta 
föreningens expedition för mer information om storlekar. Pris 250 kr., pris sänd per post 325 kr. 


