
 

ÅRSSTÄMMOR I ÅNGBÅTSREDERIER
© Årsstämma i ångfärjan Djurgården 3:s rederi, Stockholms Ångslups AB kommer att hållas tisdagen den 30 maj 
    kl. 16.30 i Stagneliusrummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården. 

© Årsstämma i ångslupen Tärnans rederi, Ångslups AB Unionen kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl. 17.00 i   
    Stagneliusrummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39c, ingång från gården. 

© Årsstämma i ångfartyget Mariefreds rederi, Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB, kommer att hållas ombord ångf.    
    Mariefred vid kaj i Mariefred, lördagen den 3 juni kl. 14.00, i anslutning till årets första reguljärtur med Mariefred. 
    Avgång från Stockholm 10.00, ankomst till Mariefred 13.30. 
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Klubb- och utfärdsprogram våren-sommaren 2017
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Kulturresa med s/s Mariefred till Borgåsund den 27-28 maj 
Kulturesan går till Borgåsund vid Strömsholms kanals utlopp i Mälaren. Det är sannolikt den enda gången du med 
ångbåt kan uppleva vägen till Borgåsund genom Mälarens bortersta del. I Borgåsund pågår kanalfest och i Hallstahammar
besöks kanalmuseet, hembygdsmuseet samt bogserångaren Rex och kanalpråmen Albert. Kulturresan, besök vid 
museer samt anslutande bussförbindelser liksom även köp av biljetter presenteras närmare i tidningen Skärgårdsbåten. 

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 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 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 eller Borgåsund-Stockholm 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. Förköpta biljetter utdelas 
vid ombordstigandet. Ombord på Mariefred finns matsal och café. Plats i matsal bokas hos fartygets rederikontor 
08 /669 88 50, e-post: gmaa@swipnet.se

•
SPÅRVAGNENS DAG MED ÅNGFÄRJETRAFIK

I år är det 140 år sedan spårvägstrafiken inleddes i Stockholm. Detta kommer att uppmärksammas vid årets 
Spårvagnens Dag på Djurgården den 28 maj. Förutom intensiv trafik på Djurgårdslinjen, Norrmalmstorg-
Djurgården, uppmärksammas spårvagnarna vid spårvägshallen vid Alkärret på Djurgården, invid Liljevachs 
konsthall på allehanda sätt med festligheter, intressanta föredrag och marknad. Under dagen kommer ångfärjan
Djurgården 3 att upprätthålla färjetrafik mellan Alkärrshallen på Djurgården och Södermalm, kajplatsen vid 
Mandelparken nedanför Spårvägsmuseet, ca. kl. 11.40-16.00.

•

BOKKRYSSNING MED S/S MARIEFRED 1 JUNI
Kvällsrundtur i arrangemang av Stockholms stadsmuseum och Stockholmia Förlag

Torsdagen den 1 juni avgår ångfartyget Mariefred från ordinarie kajplats i Stockholm, Klara Mälarstrand invid 
Stadshusbron, kl. 18.00 för en tre timmars-rundtur på Mälaren. Resan görs i samarbete med Stockholms stads-
museum och Stockholmia Förlag och under färden presenteras tre böcker som förlaget givit ut. Den första av dessa 
är Lennart Rydbergs bok ”Med ångbåt från land till stad. Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860–1950” 
Vidare presnteras boken ”Smaka på historien” där Katarina Schoerner Carr bjuder på en mathistorisk resa där 
berättelser från 1500-, 1600- och 1700-talets Stockholm varvas med recept som anknyter till traditionell matkultur. 
Slutligen boken ”Den okuvliga friheten”, Karl-Olof Andersson presenterar Per Anders Fogelströms roman. Detta 
ungdomsverk med antinazistiska företecken skrevs 1939, vid randen till andra världskriget. 

Kvällsturen kostar 100 kr. Biljetter köps via Stadsmueets onlinetjänst eller i Medeltidsmuseets entré. Biljetterna 
finns till försäljning från den 15 maj. Ytterligare information se www.stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/. 
Ombord på Mariefred finns matsal och kaféservering. Plats i matsal bokas hos fartygets rederikontor 08-669 88 50, 
e-post: gmaa@swipnet.se
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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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PROGRAM FöR STIFTElSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
För föreningsevenemang under sommaren-hösten kommer mer information i utskick månadsskiftet juni-juli 2017.

Uppgifter redovisas med reservation för eventuella ändringar. Se även Ångbåtstidtabell 2017 för information om fler ångbåtsevenemang. 

söndag 27-28 maj  Kulturresa med ångf. Mariefred Stockholm-Borgåsund-Stockholm. 
söndag 28 maj  Spårvagnens Dag, med ångfärjetrafik Alkärret, Djurgården–Spårvägsmuseet, Södermalm.
tisdag 30 maj  Årsstämmor i SÅA och Ångslups AB Unionen i Hartwickska Huset.
torsdag 1 juni  Kvällskryssning med ångf. Mariefred i Stockholm.  
lördag 3 juni  Årsstämma i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB i Mariefred. Ångans Dag 
   i Mariefred med Mariefred och Ejdern samt Östra Södermanlands Järnväg.
onsdag 7 juni  Skärgårdsbåtens Dag med traditionell båtresa Stockholm-Vaxholm.
24-27 augusti   Medlemsresa till Åland och Finland med buss och båt. 
måndag 25 september  Kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
torsdag 28 september Höstens första Klubbafton. Mötet hålls i Tellus fritidscenter, Lignagatan 8. 
   Denna följs av klubbaftnar även i oktober och november. Mer information 
   om datum och program kommer i utskick i augusti.
måndag 30 oktober  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
måndag 27 november  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00. 
   Ytterligare ett Kvällsöppet på expeditionen följer i december, 
   närmare information om datum kommer i utskick under hösten 2017. 

SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG  2017
Onsdagen den 7 juni 2017, avgång från Stockholm, Strömkajen kl. 18.15 till Vaxholm. 

Onsdagen den 7 juni firas Skärgårdsbåtens Dag, den traditionella försommarsamlingen av ångbåtarna Storskär, Norrskär, 
Mariefred och Blidösund jämte m/s Västan och m/s Angantyr. Från Stockholm, Strömkajen avgår fartygen kl. 18.15 till 
Vaxholm där det är folkfest med allt av vad som där till hör av musik, underhållning, marknad och dessutom visning av 
de deltagande fartygen! När den ljusa försommarskymningen gör sig påmind, är det avgång från Vaxholm, kl. 21.30, 
för färd åter till Stockholm. Biljettpris för resa med ångfartyg 200 kr., för motorfartygen 150 kr. Biljett gäller för valt 
fartyg för utresa och för valfri båt på återresa. Biljetter köper ni av Skärgårdens trafikantförening, samma telefonnummer 
och expeditionsadress som Stiftelsen Skärgårdsbåten, se längst ned denna sida. OBS! Om ni skall köpa biljetter via plus-
giro, skall ni betala till Skärgårdens trafikantförenings plusgiro 70 17 48-6. Mer information www.skargardstrafikanten.se 

STIFTElSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS MEDlEMSRESA AUGUSTI 2017
Sensommarens långresa med buss och båt till Åland och Finland 24-27 augusti  

Resan är för närvarande fullbokad men det finns väntelista och är ni väldigt intresserad, hör av er till expeditionen 
för närmare information om fyra dagarsresan till Ålands- och Åbolands skärgårdar. Ni kan ockå anmäla er till vänte-
listan i förhoppning om att det blir några avbokningar. 
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Utgiven av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten
 i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier
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Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 7

Läs mer om ångbåtssommarens 
resor och evenemang i 
Ångbåtstidtabell 2017!


