 
Klubb- och utfärdsprogram vintern-våren 2019
utskick med tidningen skärgårdsbåten 1/ 2019

VINTERUTFÄRD MED M/S REX DEN 17 MARS
Söndagen den 17 mars gör Stiftelsen Skärgårdsbåten en vinterutfärd – för en gångs skull på Mälaren! Utfärden går
med ordinarie tur med pendelbåten, linje 89, till Tappström på Ekerö, som denna vinter trafikeras av anrika skärgårdsbåten m/s Rex byggd 1937. Från Stockholm, Klara Mälarstrand avgår fartyget kl. 10.20 och anlöper på vägen
bland annat Lilla Essingen, Ekensberg och Kungshättans brygga på Kungshatt innan Tappström. Avgång från
Tappström kl. 11.45. Återkomst Stockholm, Klara Mälarstrand ca. kl. 13.00. Ombord på fartyget finns kafeteria med
kaffe/te och kakor. För dem som vill finns möjlighet att gå av vid Kungshättans brygga ca. kl. 11.05 för att under
drygt en timme bese Kungshatt på egen hand. Påstigning vid Kungshättans brygga kräver förbokning, sms till
0765-50 42 86, dag före resdag. Anlöpen vid Kungshättans brygga ställs in vid besvärlig issituation.
Biljett: SL:s taxesystem gäller ombord, såsom reskassa, periodkort, 30-, 90-dagarskort samt årskort.

ÅRSMÖTE, KLUBBAFTON OCH FILMAFTON
• Årsmöte tisdag den 19 mars 2019 kl. 19.30 samt middag för dem som så önskar. Middag och årsmöte hålls

ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt vid Strandvägskajen. Efter årsmötesförhandlingarna väntar en spännade
bildvisning med föredrag om olika generationer waxholmsbåtar med anledning av att Waxholmsbolaget i år firar
150 år. Middag, för dem som så önskar, serveras kl. 17.30 ombord på Stockholm. Pris för middagen är 350 kronor.
Anmälan till middagen senast onsdag 13 mars till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition. Kontaktuppgifter till
Stiftelsen Skärgårdsbåten på baksidan av detta blad. Mer information om årsmötet, förslag till dagordning samt
middag finns i tidningen Skärgårdsbåten 1/2019. Till passagerarfartyget Stockholm tar du dig enklast med spårvagn
linje 7 eller buss  eller 76 till Styrmansgatans hållplats och en promenad utefter Strandvägen.
• Filmafton onsdag 3 april 2019 kl. 18.30 på Sjöhistoriska museet. Under kvällen visas Med smalfilmskamera i

hamn och skärgård, Gunnar Lefrells filmer från Stockholm under 1960-talets första hälft. Filmerna kommenteras av
Gunnar Lefrell. Filmkvällen fortsätter med godbitar ur Sjöhistoriska museets arkiv, Några av flottans fartyg 1938,
bl.a. vedettbåten Sveparen, pansarskeppet Gustaf V och jagaren Stockholm samt filmen Ångisbrytaren Sankt Erik –
en film från 1980. Aftonen avslutas med barnprogram. År 1963 spelade TV in filmen Petter kommer igen med bl.a.
Åke Grönberg, Ulla Smidje och Christian Peters i regi av Kåge Gimtell om en resa med ångfartyget Mariefred
till Mariefred. Sjöhistoriska Museet har fri entré. Busslinje  från Centralen, Sergels Torg eller Nybroplan.
Sjöhistoriska museets café håller öppet inför filmaftonen.
• Klubbafton torsdag 11 april 2019 kl. 18.30 Vid klubbafton hålls föredraget med bildvisning Om ångbåtar och

fartygsbevarande på andra sidan jorden. Torbjörn Ericson och Tom Smith berättar om en resa i ångans tecken till
Australien och Nya Zeeland. Entrépris till klubbaftonen 50 kronor och i detta ingår kaffe/te och kaka under
kvällens kaffestund. Mötet hålls i Tellus Fritidscenter med adress Lignagatan 8, i hörnet av Hornsgatan och
Lignagatan och dit kommer man med busslinje 4, hållplats Lignagatan/Varvsgatan, med busslinje 54, 66 och
77 till hållplats Hornstull eller med tunnelbana till station Hornstull.

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 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 2019 följande datum: 18 mars samt 24 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.
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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 12 mars
2019 kl. 14.00. Årsstämman hålls i Hartwickska rummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården.
Aktieägare i ångslupen Tärnans rederi, Ångslups AB Unionen kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 mars 2019
kl. 14.30. Årsstämman hålls i Hartwickska rummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården.

TILL DJURGÅRDEN MED ÅNGFÄRJA 24-26 MAJ
Ett veckoslut då det är full fart och många evenemang på Djurgården, bland annat Veteranbåtsmöte och skärgårdsmässa vid Galärvarvet och ångsbrytaren Sankt Erik kör med ångmaskinerna vid kaj, kommer ångfärjan Djurgården 3
att upprätthålla färjetrafik. Preliminärt kör Djurgården 3 traden Nybroplan-Galärvarvet dessa dagar. Mer information
om trafiken kommer i nästa nummer av Skärgårdsbåten i maj.

PROGRAM FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
för föreningsevenemang under våren-sommaren kommer mer information i utskick maj 2019.
uppgifter nedan redovisas med reservation för eventuella ändringar.
torsdag 21 februari		
Klubbafton kl. 8.3, lokal Tellus. Föredrag med Hans-Lennart Olsson som gräver i ämnet
			
Kanaler. Klubbaftonen presenterades närmare i utskicket november 2018.
2-10 mars		Båtmässan Allt För Sjön i Älvsjö, Stiftelsen Skärgårdsbåten deltar med monter.
tisdag 12 mars		Årsstämmor i Stockholms Ångslups AB och Ångslups AB Unionen.
söndag 17 mars		Vinterutfärd med m/s Rex Stockholm-Tappström tur- och retur.
måndag 18 mars		Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
tisdag 19 mars		Årsmöte kl. 9.3, ombord Stockholm vid Strandvägskajen.
onsdag 3 april		Filmafton på Sjöhistoriska museet.
torsdag 11 april		
Klubbafton kl. 8.3, lokal Tellus, Om ångbåtar och fartygsbevarande på andra sidan jorden
onsdag 24 april		Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. .-..
24-26 maj		Färjetrafik på Nybroviken med Djurgården 3.
i slutet av maj		Kulturresa med ångf. Mariefred.
lördag 1 juni		Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred.
onsdag 12 juni		Skärgårdsbåtens Dag med traditionell båtparad Stockholm-Vaxholm.
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Stockholmsbåtar

Sänkt Pris! STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2019

ÅR 2019
Njut av magnifika fartygsbilder under resten av året!

Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2019 innehåller 15 spännande
och sevärda bilder från förr, flertalet av dem i fyrfärg. I kalendern
blandas paradbilder av ångfartyg med hamn- och varvsmiljöer från
förr, en blandning för alla smaker. Fartygen Ena II, Bore och Bore III,
Storskär, Norrskär, Serla, Hugo Tamm, S:t Erik, Saltsjön och Hugin
hör till dem som kan pryda din vägg under 2019. Inte bara din vägg
– varför inte ge bort den i present? Läsvärda texter till varje bild.

• Sänkt pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 9: 50 kr. Pris sänd per post 85 kr. •
Nyheter! NYA JACKOR, TRÖJOR OCH T-SHIRTS
Till din nya vårgarderob: nya kläder med Stiftelsen Skärgårdsbåtens emblem

Föreningen har en ny kollektion kläder till försäljning, redan finns en ny jacka och under februari levereras nya
T-shirts och tröjor. De kommer att finnas för alla smaker, i olika färger och olika storlekar. Kläderna finns till
försäljning under Båtmässan Allt För Sjön samt på föreningens expedition. Närmare information om de nya klädesplaggen finns på föreningens hemsida www.skargardsbaten.se.
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Kontrollera för säkerhets skull årtalet som är angivet på omslaget till försändelsen med tidningen
Föreningen har ett antal inbetalningar av årsavgifter för 2019 som inte är identifierade. Står det tidigare år på
försändelsen, trots att du har betalt, kontakta föreningens expedition snarast för att identifiera inbetalningen.
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Nybrogatan ,   Stockholm
Telefon -  
E-post: skargardsbaten@tele2.se
Internet: www.skargardsbaten.se
Expeditionens öppettider: måndag-onsdag .-..
Plusgiro   - Bankgiro -
 9 02 12
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