 

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2022
EXPEDITIONENS ÖPPETHÅLLANDE I SOMMAR
Stiftelsen Skärgårdsbåtens och Skärgårdens trafikantförenings gemensamma expedition på Nybrogatan 
har sommarstängt. Från den 30 juni är det semestertider men det går naturligtvis bra att kontakta oss per
brev till Nybrogatan 76, 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 8 augusti har
expeditionen åter öppet i normal omfattning.

DJURGÅRDEN 3 OCH TÄRNAN
Ångfärjan Djurgården 3 och ångslupen Tärnan är under ånga och kommer under sommaren att göra charterresor. Planerar du för ett arrangemang; fest, möte eller sammankomst och det kunde passa med en ångbåt
till det, läs mer om möjligheter att hyra en ångfärja eller ångslup på Stiftelsen Skärgårdsbåtens hemsida eller
kontakta föreningen. Det planeras för utfärder med Djurgården 3 och Tärnan under hösten, mer information
kommer i utskicket från Stiftelsen Skärgårdsbåten i slutet av augusti.
KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Stiftelsen Skärgårdsbåten kommer 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 skärgårdslitteratur samt fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, dokument och föreningens alla arkivböcker. Tid och plats under hösten 2022: måndagarna
26 september, 24 oktober, 28 november samt 19 december. Öppethållande dessa kvällar kl. .-..
Mer information i utskick i slutet av augusti och oktober.
MED MARIEFRED TILL VAXHOLMS KASTELL OCH SAXARFJÄRDEN.
Söndagen den 4 september gör s/s Mariefred en höstutflyktsresa. Avresa från Klara Mälarstrand kl. 09.00 och
åter vid kaj kl. 18.00. Resan går genom Hammarbyleden och ut till Vaxholm, samt Vaxholms kastell. Under
eftermiddagen fortsätter resan runt Saxarfjärden för att bese de öar som under 1920-60-talet bebyggdes med
sommarstugor. Under dagen blir det flera sittningar i matsalen. Sjöfrukost serveras kl. 09.00 samt 10.30.
Därefter lunchsittningar kl. 13.00 samt 15.00. Pris för resan är 550 kronor. Plats vid sittning i matsal bokar du
på e-post: mariefred@telia.com.

MED VETERANBUSS TILL BERGSLAGEN.
Lördagen den 12 november går resan från Stockholm, Kungsbron 21, kl. 08.00 samt åter i Stockholm senast kl.
19.00. Mer information kommer i nästa utskick från Stiftelsen Skärgårdsbåten, månadsskiftet augusi-september
men skriv in dagen redan nu i din kalender. Pris för resan är 595 kr. inkl. lunch, och platsantalet är begränsat.
Anmälan sker till Åsa Nordström på telefon 070-415 82 88.

STOCKHOLM STEAM 2022
UPPLEV STOCKHOLMS UNIKA ÅNGBÅTSFLOTTA LÖRDAGEN 27 AUGUSTI !

I Stockholm finns en unikt stor ångbåtsflotta i trafik. Lördagen den 27 augusti manifesteras detta vid Riddarholmskajen, i arrangemang av Sjöhistoriska museet. Vid kajen samlas då passagerarångfartygen Mariefred,
Storskär, Drottningholm, Norrskär, Motala Express ångbåten Ejdern, ångfärjan Djurgården 3, ångsluparna
Tärnan och Frithiof med flera.
Ångbåtsdagen inleds kl. 11.00 och fram till klockan 16.00 håller fartygen öppet skepp. Från scenen kommer musik och presentationer höras och Stadsmuseet erbjuder visningar på ön under hela dagen. Ombord på
fartygen finns serveringar och restauranter som erbjuder kaffe, mat och dryck. Den som vill kan ta vägen till
Riddarholmen med Djurgården 3 som kör färjetrafik på Riddarfjärden under dagen.
Välkommen till Riddarholmen den 27 augusti!
Se mer information på: www.stockholmsteam.se samt www.sjohistoriska.se

kkk

AUGUSTI MÅNADS LÅNGRESOR TILL VÄSTKUSTEN
Resorna är sedan länge fullbokade men det finns en väntelista. Är du intresserad av följa med, anteckna dig på
väntelistan, om det skulle bli en plats ledig. Anmälan sker till Åsa Nordström, telefon 070-415 82 88. Närmare
beskrivning av resorna följer här.
Långresan som kommer att gå till Västsverige har som ni säkert vet blivit uppskjuten två år på grund av pandemin. Det finns i dagsläget ett femtontal platser kvar fördelade på de bägge resorna. Resa 1 går 22-25 augusti och
resa 2 går 27-30 augusti. Resorna kommer att genomföras med modern turistbuss som har alla faciliteter såsom
toalett, luftkonditionering, etc. Dag 1-3 är identiska så när som på den inbördes ordningen. Dag 4 har olika innehåll beroende på vilken av resorna du deltar i. Som vanligt måste vi reservera oss för förändringar i programmet.
Båtar kan ändra sina trafikprogram eller försäljas, och sådant rår inte reseledningen över.
Den första dagen av långresan går färden Stockholm-Trollhättan via Bergs slussar, där väntar kanalbåten för färd
till Borensberg. Därefter via Vadstena till Hästholmens hamn. Där väntar ångaren Trafik för färd över Vättern
till Hjo på västgötasidan. Efter övernattning i Trollhättan väntar, vid resa 1 den 23 augusti, eller vid resa 2 den 29
augusti, en heldag i Västkustens skärgård, via Rönnäng på Tjörn, Åstol, Kyrkösund och Mollösund till Käringön.
En dag ägnas Dalsland, vid resa 1 den 24 augusti, eller vid resa 2 den 28 augusti, ställs färden till Bengtsfors
där kanalbåten Storholmen väntar för en resa på Dalslands kanal, till Håverud med sin välkända akvedukt, besök
vid Dalsland center samt Kanalmuseet. Långresan avslutas med hemfärd från Trollhättan till Stockholm. Vid den
första resan, den 25 augusti, går färden via Askersund för en tre timmars lunchkryssning på norra Vättern samt
besök vid Kalklinbanans museum. Den andra resans avslutning, den 30 augusti, går resan mellan Trollhättan och
Stockholm via Örebro för en heldag på Hjälmaren samt Hjälmare kanal till Hjälmare docka nära Arboga där vår
sista båtresa på denna fyradagars avslutas.
Pris inklusive alla båtresor samt måltider blir 6.950 kr per person i dubbelrum samt 7.950 kr per person i enkelrum, alla övernattningar under resan är i Trollhättan. För dubbelrumsresenärer måste man boka tillsammans med
en namngiven vän.
Vill du anmäla dig till väntelistan, kontakta Åsa Nordström, tel. 070-415 82 88 (anmälningar samt frågor om
betalning), Henrik Birath på 0701-87 29 01 (frågor om resorna)
Om du får plats vid en av resorna:
Kontonummer för betalning till Stiftelsen Skärgårdsbåten: Plusgiro 55 50 01-7, Bankgiro 5111-0476
Märk betalning med namn samt ”Långresa 2022”

EN SOMMAR MED STOCKHOLMS ÅNGBÅTAR
För första gången på flera år kommer det att bli en vanlig sommar, ångbåtarna är under ånga och upprätthåller trafik i ungefär samma omfattning som innan pandemin slog till 2020. Nedanstående sommartrafik
upprätthålls som regel till den 21 augusti, om inget annat anges.
Ångfartyget Blidösund går fredag 16.45 till Blidösundet och Norrtälje, ankomst kl. 23.30. Lördagar dagsutfärder i skärgården och söndagar besök vid Norröra och resa därifrån in till Stockholm. Fredagar och söndagar
finns möjlighet att ansluta till s/s Blidösunds turer med m/s Sjögull/Sjöbris från och till Stockholm. Flertalet
måndagar-torsdagar kvällsturer med musik i Stockholms närhet, avgång kl. 18.30. Kajplats i Stockholm
Skeppsbron, Gustav III:s staty. Matsal och cafeteria ombord. blidosundsbolaget.se
Ångfartyget Drottningholm är i trafik för första gången sedan 2019! Trafik mellan Stockholm, Klara
Mälarstrand och Drottningholm – Sveriges äldsta ångbåtstrad, 204 år gammal! Avgångar från Stockholm
dagligen fram till den 28 augusti kl. 10.00, 12.00, 14.00 och 16.00. Ångf. Drottningholm avgår från
Drottningholm 11.00, 13.00, 15.00 och 17.00. Matsal och cafeteria ombord. stromma.com/sv-se/stockholm
Se vidare nästa sida!

EN SOMMAR MED STOCKHOLMS ÅNGBÅTAR
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Ångfartyget Ejdern har ett omfattande trafikprogram under sommaren från Borgmästarudden i Södertälje med
resor till bland annat Björkö-Birka, Adelsö, Stallarholmen, Mariefred, Stockholm, Farstanäs och utfärder även
till andra destinationer. Kaffeservering ombord. ejdern.org
Ångslupen Gerda gör resor i bl.a. Sundbyholm och Hjälmare Docka. www.gerda.nu
Ångfartyget Mariefred går onsdag, torsdag, lördag, söndag kl. 10.00 från Stockholm till Mariefred, återkomst
20.00. Onsdagar, samt veckoslut även trafik från Mariefred 13.50 till Taxinge-Näsby samt därifrån 15.55 åter
till Mariefred. Kajplats i Stockholm, Klara Mälarstrand invid Stadshusbron. Matsal och cafeteria ombord.
Trafiken upprätthålls till och med den 14 augusti, därefter sensommartrafik med turer den 20 augusti, 21
augusti och den 28 augusti, enligt ovanstående tider. Säsongen avslutas med en höstutflyktsresa den 4 september. mariefred.info
Ångfartyget Norrskär går måndag-fredag kl. 11.00 till Vaxholm, Södra Grinda och Gällnö, åter kl. 17.20.
Norrskär gör också en kvällsutfärd, avgång kl. 18.00 till Vaxholm och Ramsö, åter i Stockholm vid 21.50.
Veckoslutets turer går till Sandhamn, det resmål fartyget år 1910 byggdes för att upprätthålla trafik till.
Avgång kl. 10.00, färden går över Kanholmsfjärden. Återresan går via Stavsnäs och Vindö Strömmar, ankomst
till Stockholm 19.50. Alla turer går från och till Strömkajen i Stockholm. Matsal och cafeteria ombord.
waxholmsbolaget.se
Ångfartyget Storskär går måndag-fredag lunchturer kl. 12.00 till Vaxholm och Ramsö, åter i Stockholm vid
15.30. Kvällsrundtur i skärgården till öarna i Saxarfjärden och västra Ljusterö, avgång kl. 16.45, återkomst kl.
22.15. Veckoslutets turer är heldagsutfärder genom mellanskärgården. Lördagar går resan till Möja, avgång kl.
10.30, åter i Stockholm kl. 19.00. Söndagar ställs färden till Husarö, avgång 11.30, åter 19.10. Alla turer går
från och till Strömkajen i Stockholm. Matsal och cafeteria ombord. waxholmsbolaget.se

Andra ångbåtar i Stockholmsområdet: Ångisbrytaren Sankt Erik visas som museum vid Galärvarvet, sommartid öppet tisdag-söndag 11.00-18.00. Ångfartyget Motala Express och ångslupen Frithiof, med kajplatser vid
Strandvägen, går i chartertrafik. Ångfartyget Björkfjärden har kajplats vid Norr Mälarstrand invid
Kungsholms-torg, inga publika turer planeras under sommaren.
Flertalet ångbåtar är i trafik en bit in i september. Pandeminåren har betytt inställd trafik, begränsad trafik samt restriktioner kring antalet passagerare för ångbåtarna. Denna säsong är oerhört betydelsefull för att
kunna återgå till en mer normal verksamhet och bygga en stabilitet i verksamheten för framtiden.

Stöd Stockholms ångbåtar genom att resa med dem i sommar!

 
Nybrogatan ,   Stockholm
Telefon -  

www.skargardsbaten.se • info@skargardsbaten.se
Öppettider: måndag-onsdag .-.. Sommartid begränsat öppethållande
Plusgiro    -  • Bankgiro - • Swishnummer 123-159 04 62
 22 06 16

