
årsmöte i stiftelsen skärgårdsbåten
• Årsmöte måndag den 16 maj 2022 kl. 19.30 samt middag för dem som så önskar. Middag och årsmöte
hålls ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt vid Strandvägskajen. Efter årsmötesförhandlingarna kommer 
Henrik Birath att presentera den förestående trafiksäsongen, för Mariefred samt om Djurgården 3 och Tärnan 
samt berätta om Strömma Kanalbolagets trafik sommaren 2022.  
Middag, för dem som så önskar, serveras kl. 17.30 ombord på Stockholm. Middagen är en buffé och vid den 
dukas bl.a. upp grekisk sallad, sill med tillbehör, inkokt samt gravad lax, Skagentårta, Janssons frestelse, 
charkuterier, köttbullar, Mergueskorv samt ostbricka, Tiramisu, smulpaj med vaniljsås. Pris för middagen är
295 kronor. Anmälan till middagen senast tisdag 10 maj till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition. 
Kontaktuppgifter till Stiftelsen Skärgårdsbåten på baksidan av detta blad. Mer information om årsmötet, 
förslag till dagordning finns i tidningen Skärgårdsbåten 2/2022. Till passagerarfartyget Stockholm tar du dig 
enklast med spårvagn linje 7 eller buss 9 eller 7 till Styrmansgatans hållplats och en promenad utefter 
Strandvägen. 
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skärgårdsbåtens dag 2022
Traditionen återupptas! Skärgårdsbåtens Dag den 8 juni

Evenemanget har firats nära nog årligen sedan 194 men fick ställas in under 2020 och 2021 på grund av 
pandemin. I år är Skärgårdsbåtens Dag tillbaka, en kär tradition; att fira sommarens början samt Stockholms 
skärgårds- och mälarbåtar! 
Hjärtligt välkommen ombord på något av de deltagande fartygen onsdagen den 8 juni, en helkväll med resa 
till skärgårdsstaden Vaxholm för att uppleva försommarkvällen där. 
Under våren börjar försäljning av biljetter, men det går bra att reservera dem redan nu. Evenemanget arrange-
ras av Skärgårdens trafikantförening. Kontakta expeditionen, 08-2 89 02, info@skargardstrafikanten.se
Biljettpriset är, för vuxna, 200 kr. för ångbåtar och 150 kr. för motorfartyg, och till de deltagande fartygen 
hoppas vi kunna se bl.a. Storskär, Norrskär, Västan, Östanå I, Mariefred och Blidösund.  
Mer information om evenemanget i tidningen Skärgårdsbåten samt på Skärgårdens trafikantförenings hemsida 

www.skargardstrafikanten.se

augusti månads långresor till Västkusten och dalsland
De två resorna, som presenterades detaljerat i februari månads utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten, är 
sedan länge fullbokade men det finns en väntelista för dem som vill följa med och det skulle bli platser 
över på grund av återbud. Vill ni anmäla ert intresse att följa med om det blir platser över, kontakta Åsa 
Nordström, telefon 070-415 82 88. Pris inklusive alla båtresor samt måltider blir .950 kr per person i dubbel-
rum samt 7.950 kr per person i enkelrum, alla övernattningar under resan är i Trollhättan. För dubbelrumsrese-
närer måste man boka tillsammans med en namngiven vän. 

årsstämma i gripsholms-mariefreds ångfartygs ab
Aktieägare i ångfartyget Mariefreds rederi Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB kallas härmed till årsstämma. 
Årsstämman kommer att hållas i Mariefred, i Rådhuset, vid Rådhustorget, lördagen den 4 juni 2022 kl. 14.30, 
i anslutning till årets första reguljärtur med s/s Mariefred. Avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand kl. 10.00, 
ankomst till Mariefred 13.30. 

Efter årsstämman avgår s/s Mariefred från Mariefred kl. 1.30 till Stockholm.



  
Nybrogatan 7, 114 41  Stockholm

Telefon 08-2 89 02
E-post: info@skargardsbaten.se        Internet: www.skargardsbaten.se

Expeditionens öppettider: måndag-onsdag 11.00-17.00.
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två nya böcker i sortimentet!
      Två böcker med det gemensamt att båda har formatet 17,5x24,5 cm, och de har  
      under vintern 2022 tillförts föreningens försäljningssortiment. 

     Boken Lerkan Siöng alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp,  
     Ingarödagboken 8-9 berättar Barbro Maassen om livet i skärgården, på Ingarö 
förr i världen, utifrån Axel Wennbergs dagbok. En betydelsefull del av skärgårdslivet var ångbåtstrafiken, som 
uppmärksammas i text och bild i boken. Boken är inbunden och är på 250 sidor, fyrfärg, rikt illustrerad. 
Pris för boken vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76 i Stockholm: 240:–
Pris för boken sänd per post inom Sverige: 320:–

I Boken Ångfartyg och färjor i Kalmarsund berättar Arne Hällqvist om trafiken, en gång i världen mycket 
livlig, mellan Småland och Öland. Här beskrivs trafikens utveckling, rederierna och fartygen som upprätthöll 
förbindelserna, främst på sträckan Kalmar-Färjestaden men även de övriga traderna uppmärksammas.  
Boken är inbunden och är på 5 sidor, fyrfärg, rikt illustrerad. 
Pris för boken vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76 i Stockholm: 140:–
Pris för boken sänd per post inom Sverige: 220:–

möt våren och sommaren i nya kläder!
JACKA En tunn vindjacka, en mörkblå allvädersjacka 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 för jackan vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition: 250:–, pris för jackan sänd per post inom Sverige: 330:–

         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: 146:–

        TRÖJOR OCH T–SHIRTS kläder med Stiftelsen Skärgårdsbåtens emblem
      Föreningen har en kollektion T-shirts och tröjor till försäljning. De finns för alla smaker, i olika 
färger och olika storlekar. Kläderna finns till försäljning på föreningens expedition samt vid föreningseve-
nemang. Närmare information finns på föreningens hemsida.
Pris för T–Shirt vid försäljning på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition: 80:–, pris för Tröja vid försäljning på expeditionen: 240:–

Program för StiftelSen SkärgårdSbåtenS arrangemang
För evenemang under sensommaren-hösten kommer mer information i utskick vid midsommartid. 

måndag 25 april  Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 7, öppet kl. 17.00-20.00. 
söndag 8 maj  Utfärd med m/s Rödlöga till Spillersboda och Blidö östra sidan. Resan är fullbokad.
måndag 1 maj  Årsmöte i föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. 
lördag 4 juni  Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred
onsdag 8 juni   Skärgårdsbåtens Dag, traditionell båtparad Stockholm-Vaxholm i försommarkvällen.
22-25 augusti  Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa till Västkusten, första resan. 
27-30 augusti  Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresa till Västkusten, andra resan.
lördag 27 augusti  Stockholm Steam, ångbåtsevenemang vid Riddarholmen i Stockholm, mer information i 
    kommande utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten.
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