
ÅRSMÖTE OCH FILMAFTON
• Årsmöte onsdag den 22 mars 2017 kl. 19.30 samt middag för dem som så önskar. Middag och årsmöte hålls 
ombord det anrika passagerarfartyget Birger Jarl förtöjt vid Stadsgården. Efter årsmötesförhandlingarna håller 
Olav Klemets ett föredrag med bildvisning om fartyget Birger Jarl och dess historia. Redan kl. 16.45 kan de som 
har möjlighet, följa med på en guidad rundtur ombord och då bese såväl kommandobrygga som maskinrum. 
    Middag, för dem som så önskar, serveras kl. 17.30 ombord på Birger Jarl, i restaurang Roslagen. Pris för mid-
dagen är 225 kronor. Det serveras Pannbiff med stekt potatis och lök, eller som alternativ vegetarisk rätt, sallads-
buffé, måltidsdryck (mineralvatten, lättöl eller läsk) samt kaffe och paj till efterrätt. Måltiden betalas på plats. 
Anmälan till middagen senast torsdag 15 mars till Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, meddela då också om det 
önskas vegetarisk rätt. Kontaktuppgifter till Stiftelsen Skärgårdsbåten på baksidan av detta blad. Mer information 
om årsmötet, förslag till dagordning samt middag finns i tidningen Skärgårdsbåten 1/2017. 
    Till Birger Jarl tar du dig enklast med tunnelbana eller buss till Slussen och en promenad utefter Stadsgården i 
riktning mot Fotografiska museet eller buss till Tjärhovsplan och en promenad via trapporna från Katarinavägen 
till Stadsgården. Birger Jarl byggdes för Sveabolaget vid Finnboda Varf 1953 för trafik mellan Sverige och Finland. 

• Filmafton torsdag 27 april 2017 kl. 18.30 på Sjöhistoriska museet i samarbete med Sjöhistoriska museets vän-
förening. Under kvällen visas bland annat Ångaren Bohusläns första besök i Stockholm 1988. I nästa film presente-
rar kapten Torbjörn Svensson verksamheten på dåvarande ångaren Björkfjärden (nuvarande Saltsjön) på 1980-talet. 
Härefter följer tre filmer som presenterar sjöfartsstaden Stockholm, den första Sommarrevy är från 1935, därefter två 
filmer från tidigt 1960-tal som skildrar sjöfartens miljö och vardag med lossning och lastning vid Stadsgården och 
Skeppsbron. Sjöhistoriska Museet har fri entré och museet når man med busslinje 69 från Centralen, Sergels Torg 
eller Nybroplan. Sjöhistoriska museets café håller öppet fram till kl. 18.00 inför filmaftonen.

 

VINTERUTFÄRD MED M/S SANDHAMN DEN 18 MARS
Lördagen den 18 mars gör Stiftelsen Skärgårdsbåten en vinterutfärd med Waxholmsbåt på reguljärtur till Husarö. 
Turen går med m/s Sandhamn. Från Stockholm, Strömkajen avgår fartyget kl. 08.30 och anlöper på vägen bland 
annat Kvarnholmen, Hasseludden, Gåshaga, Vaxholm, Lillsved och Boda så det går bra att påbörja eller avsluta 
båtresan vid någon av dessa bryggor om ni så önskar. Åter Stockholm ca. kl. 19.40. Ombord på fartygen finns 
kafeteria med kaffe/te, kakor, smörgåsar, öl, vin samt lättare maträtter. Ordinarie biljettpriser gäller på Waxholms-
bolagets fartyg och en tur- och retur Stockholm-Husarö kostar 280 kr, pensionär/barn 7-19 år 184 kr.

e

KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition på Nybrogatan har kvällsöppet vissa måndagar. Det finns möjlighet att 
handla ur Stiftelsens försäljningssortiment liksom att köpa antikvarisk litteratur samt botanisera i föreningens 
arkiv bl.a. fotografier och föreningens alla arkivböcker. Kvällsöppet måndagarna 27 mars samt 24 april. Adress 
Nybrogatan 76 n.b. Öppet dessa kvällar kl. 17.00-20.00. Till Nybrogatan 76 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.

Klubb- och utfärdsprogram vintern-våren 2017
uc m  äåå 1/2017

Sänkt Pris! STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER ÅR 2017 
I kalendern finns 15 motiv och av dessa är 13 i färg. Omistlig för egen del och också en uppskattad present. Omslags-
bilden visar Gamla Stan med Skeppsbron 1929, ett färgfotografi. Bland övriga motiv i färg kan nämnas ångisbrytaren 
Sankt Erik, ångfartyget Waxholm III, s/s Ejdern, ångf. Saxaren, s/s Gustafsberg III, m/s Tynningö sommaren 1964, 
s/s Waxholm, s/s Storskär samt s/s Drottningholm. Läsvärda texter till varje bild.

• Sänkt pris för 1 kalender Stockholmsbåtar 17: 5 kr. Pris sänd per post 7 kr. •
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Nybrogatan 76, 114 41  Stockholm

Telefon 08-662 89 02
E-post: skargardsbaten@tele2.se           Internet: www.skargardsbaten.se

Expeditionens öppettider: måndag-tisdag 11.00-17.00, onsdag-torsdag 11.00-14.00.
Plusgiro 55 50 01-7   Bankgiro 5111-0476
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Kulturresa med s/s Mariefred till Borgåsund den 27-28 maj 
Vårens kulturesa går till Borgåsund vid Strömsholms kanals utlopp i Mälaren. Det är sannolikt den enda gången du 
med ångbåt kan uppleva den vindlande vägen till Borgåsund genom Mälarens bortersta del. I Borgåsund pågår kanal-
fest och i Hallstahammar besöks kanalmuseet, hembygdsmuseet samt bogserångaren Rex och kanalpråmen Albert. 

Lördagen den 27 maj avgår s/s Mariefred från ordinarie kajplats i Stockholm, Klara Mälarstrand invid Stadshus-
bron, kl. 08.00. Under färden till Borgåsund anlöps Strängnäs kl. 11.30 och ankomst till Borgåsund ca. kl. 16.30. 
Kl. 17.00 avgår buss till Hallstahammar och därifrån kl. 19.30 buss till Stockholm med ankomst ca. kl. 21.30.  

Söndagen den 28 maj inleds kulturresan med buss från Stockholm, Klarabergsviadukten kl. 08.00. Ankomst 
Hallstahammar kl. 10.00. Visning av museer m.m. enligt ovan. Buss till Borgåsund kl. 12.10. Kl. 13.00 avgår 
ångf. Mariefred från Borgåsund, anlöp Strängnäs ca. kl. 18.00 och med ankomst till Stockholm, Klara Mälarstrand 
kl. 21.30. För den som så önskar avgår då buss från Stadshusbron åter till Västerås och Hallstahammar.  

Pris för båtresa Stockholm–Borgåsund den 27/5 eller Borgåsund-Stockholm den 28 maj 370 kr. Busstransport 
Borgåsund–Hallstahammar utan extra avgift. För den som så önskar tillkommer för anslutande bussresa till/från 
Stockholm 170 kr. Biljett köps i förväg hos Stiftelsen Skärgårdsbåten, plusgiro 55 50 01-7, bankgiro 5111-0476. 
Betalning för båt resp. buss måste vara Stiftelsen tillhanda senast 11 maj. Kom ihåg att ange namn, telefon, res-
dag/reseriktning samt antal biljetter för båt respektive buss. Förköpta biljetter utdelas vid ombordstigandet. 
Information: info@skargardsbaten.se telefon 08 /662 89 02. Ombord på Mariefred finns matsal och café. Plats i 
matsal bokas hos fartygets rederikontor 08 /669 88 50, e-post: gmaa@swipnet.se

•
FÖREDRAG om ÅNGBÅTAR

Stiftelsen Skärgårdsbåtens ordförande Lennart Rydberg kommer att hålla föredrag. Föreningens 
medlemmar är hjärtligt välkomna att delta vid de nedanstående tillfällena. Fri entré vid samtliga tillfällen.

Onsdagen den 15 mars kl. 19.00 i Örsundsbro, Gamla tingshuset, föredraget ”Med ångbåt från stad till land. 
Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860–1950.” i anslutning till boken med samma namn. 
Tisdagen den 21 mars i Stadsarkivet i Uppsala kl. 18.00 om ångbåtstrafiken till Uppsala 1822–1945.
Onsdagen den 5 april Strömsholms kanalkafé, Skantzen i Hallstahammar kl. 18.00: Ångbåtstrafiken på Strömsholms kanal.
Onsdagen den 3 maj Sjöhistoriska museet i Stockholm kl. 11.30 då ordförande håller ett lunchföredrag under 
rubriken ”Med ångbåt från stad till land. Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860–1950.”

•
STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS MEDLEMSRESA AUGUSTI 2017

Sensommarens långresa med buss och båt till Åland och Finland 24-27 augusti  

Resan inleds den 24 augusti med buss från Stockholm till Norrtälje med besök vid Phytagoras underbara industri-
miljö. Färden fortsätter därefter med färja till Åland för övernattning å hotell i Mariehamn. Påföljande dag fortsätter 
resan med besök vid några lokala museer och därefter Ålandstrafikens färjor till Föglö, med guidning under färden, 
och Kökar som är Finlands sydligaste kommun. På Kökar väntar övernattning på hotell. Lördag 26 augusti inleds 
med en tur runt Kökar med besök i bl.a. kyrkan. Vid lunchtid avgår m/s Skiftet till Galtby som ligger på den fin-
ska sidan. Från Galtby fortsätter bussresan till Åbo via bl.a. kulturhistoriskt intressanta Nagu, därefter Pargas med 
uppehåll innan ankomst till Åbo. En promenad längs Aura å för att studera sjöfarten innan resa med m/s Baltic 
Princess till Stockholm där resan avslutas på morgonen den 27 augusti. 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Anmälan sker till föreningens kansli med uppgivande av mailadress (om möjligt) samt telefonnummer. Ange om du 
vill ha enkel- eller dubbelrum. Pris för resan enligt ovan angiven specifikation inkluderar biljetter, entréer övernatt-
ningar samt angivna måltider. Pris för hela arrangemanget inklusive alla måltider samt i några fall även dryck och 
entréer samt färjebiljetter blir 5.000 kr per person i dubbelhytt/rum. Önskas dubbelhytt/rum måste bokning ske 
med namngiven medresenär. Önskas egen hytt/rum utgår ett tillägg på 1.160 kr. Bindande anmälan i form av inbe-
talning av 1.000 kr. till föreningens konto märkt ”Kökar 2017”. Om resan blir fulltecknad gäller ”först till kvarn”, i 
form av bankdatum. Resan ska vara slutbetald senast den 30 juni. Färdledare: Henrik Birath, 0701-87 29 01. 
Mer detaljerad information om resan följer i kommande utskick under våren och sommaren. 


