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EXPEDITIONENS ÖPPETHÅLLANDE I SOMMAR
Stiftelsen Skärgårdsbåtens och Skärgårdens trafikantförenings gemensamma expedition på Nybrogatan  har 
begränsat öppethållande under sommaren. Från måndagen den 3 juli kommer expeditionen att hålla sommar-
öppet måndagar 2.-.. Det går naturligtvis även bra att kontakta oss per brev eller e-post, kontakt-
uppgifter på sidan 3 i tidningen. Från den  augusti har expeditionen åter öppet i normal omfattning. 

UTFÄRD MED 120-ÅRIGA MOTORSLUPEN FLORA
Tisdagen den 5 augusti gör föreningen en utfärd med m/s Flora Nynäshamn-Trosa och åter, en heldagstur i 
den sydligaste delen av skärgården. Avgång från Nynäshamn kl. 9.35. Anslutande pendeltåg avgår från station 
Stockholm City kl. 8.. Resan med Flora är framme i Trosa gästhamn cirka kl. 2.3. Uppehållet i Trosa är 
ungefär 2,5 timme. Avgång från Trosa till Nynäshamn senast kl. 5. med ankomst till Nynäshamn ca. kl. 8.. 
Pendeltåg avgår från Nynäshamn kl. 8.9 och 8.9.

Pris för båtresan med m/s Flora är 3 kr, barn - år 8 kr, anmälan görs till rederiet, Kåre Eksell, per mail 
xl@msflora.se eller telefon 8-8 3 . Betalning sker ombord.

HÖSTENS FÖRSTA KLUBBAFTON
• Klubbafton torsdag 28 september kl. 18.30 Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton hålls i Tellus Fritidscenter med 
adress Lignagatan 8, i hörnet av Hornsgatan och Lignagatan. Entrépris till klubbaftonen 5 kronor och i detta ingår 
kaffe/te och kaka under kvällens kaffestund. Klubbaftonen med program presenteras närmare i nästa utskick från 
Stiftelsen Skärgårdsbåten.

• En höst med ett välfyllt program! I slutet av september kommer s/s Mariefred att göra en kulturresa som avslut-
ning på trafiksäsongen, Stiftelsen Skärgårdsbåten arrangerar ytterligare klubbaftnar i oktober och november och det 
kommer att vara kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan , den 25 september, 3 oktober, 2 november samt i 
december. Därtill blir det givetvis en Hjulmarknad i slutet av november. 
Mer information om datum och program för höstens aktiviteter kommer i utskick i augusti.
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TURLISTA STOCKHOLM-MARIEFRED

 juli–2 augusti trafik tisdagar-söndagar, därefter 2 augusti– september trafik lördagar och söndagar. 

ÅNGBÅT OCH VETERANBUSS Lördagar och söndagar  juli-2 augusti finns möjlighet till att med veteranbuss från 
Svenska Omnibusföreningen åka en väg Stockholm-Mariefred eller omvänt i anslutning till fartygets turer. Bussen till 
Mariefred avgår från centrala Stockholm, Klarabergsviadukten ovanför Vasagatan kl. 3.3. För dem som har njutit av 
ångbåtsresan över Mälaren på förmiddagen och vill vara i Stockholm innan kvällen avgår veteranbuss från Mariefred 
invid ångbåtsbryggan kl. .25. Ni hinner med ett lagom långt besök i småstadsidyllen invid Mälaren. Biljettpris är 
samma som tur- och retur med fartyg; 3 kr.  

Avgång från Stockholm, Klara Mälarstrand invid Stadshusbron kl. ., ankomst till Mariefred 3.3. 
Avgång från Mariefred .3, ankomst till Stockholm kl. 2.. 
Bryggorna Sandviken samt Enhörna-Ekensberg anlöps på vägen.  

Biljettpriser Stockholm-Mariefred. Tur- och retur 3 kronor. Enkel resa 2 kr. Barn - år halvt biljettpris. Cykel, enkel resa, 3 kr.

Onsdagar, lördagar, söndagar även trafik Mariefred-Taxinge Näsby. 
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