
Klubb- och utfärdsprogram vintern 2018-2019

 

HJULMARKNAD I SOLNAHALLEN DEN 24 NOVEMBER 2018
»Hjulmarknaden» med trafikhistoriska föreningar hålles lördagen den 24 november kl. 11.00–16.00 i Solna-
hallen, fri entré. Till Solnahallen vid Ankdammsgatan 46 i Solna kommer ni med tunnelbanan station Solna 
centrum, tvärbanan eller bl.a. busslinjerna 176, 177, buss 152, 509 eller 512 till hållplats Solnahallen. Besök gärna 
Stiftelsen Skärgårdsbåtens försäljningsbord med hela sortimentet samt julkort. Vi har också ett stort utbud av 
antikvariska böcker, främst rörande sjöfart, spår- och järnväg samt Stockholmiana under Hjulmarknaden.

ADVENTSUTFÄRD MED DJURGÅRDEN 3
Lördagen den 1 december är du hjärtligt välkommen att följa med på en utfärd i adventstid med ångfärjan
Djurgården 3. Avresa från Skeppsbron (kajpontonen norr om Djurgårdsfärjornas terminal vid Räntmästar-
trappan) kl. 10.00, för en rundtur i Stockholms hamn och innerskärgård med sakkunnig guidning. 
Kanske kommer det att bli ett litet strandhugg på vägen. Återkomst till centrala Stockholm ca. kl. 14.30. 
Kaffeservering ombord. Biljettpris 200 kr. Biljetter säljs ombord under resan.  

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 antikva-
risk kvalitetslitteratur om sjöfart, andra transportmedel samt Stockholmiana, därtill mängder av båtbilder och 
vykort till försäljning. Då expeditionen är kvällsöppen kan du också närmare studera föreningens arkiv. 
Tid och plats: extra öppethållande kvällstid, kl. 17.00-20.00, måndagarna 26 november och 17 december 
samt vintern-våren 2019 följande datum: 28 januari, 18 februari, 18 mars samt 24 april. 
Adress: Nybrogatan 76 n.b. 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.

FILMAFTON, KLUBBAFTON OCH ÅRSMÖTE
• Filmafton onsdag 14 november 2018 kl. 18.30 på Sjöhistoriska museet. Varierat program, som annonserades 
i förra utskicket, med film om s/s Mariefred, journalfilmer om Stockholm, film om flottans fartyg 1938 liksom 
ett bildkollage från kortegen Ångbåten 200 år. Sjöhistoriska museet har fri entré. Busslinje 69 från Centralen, 
Sergels Torg eller Nybroplan. Museets café och restaurang har öppet och ordinarie sortiment erbjuds. 

• Klubbafton torsdag 21 februari 2019 kl. 18.30 Stiftelsen Skärgårdsbåtens första klubbafton år 2019 kommer
Hans-Lennart Ohlsson, museichef vid Sjöhistoriska museet, att hålla föredraget Kanaler under 500 år. Mer om 
kanaler förr och nu. 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. 

• Årsmöte tisdag den 19 mars 2019 kl. 19.30 Härmed kallas Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens 
medlemmar till årsmöte den 19 mars 2019. Förhandlingarna börjar kl. 19.30. En gemensam middag serveras 
innan årsmötesförhandlingarna börjar. Middag och årsmöte hålls ombord passagerarfartyget Stockholm förtöjt 
vid Strandvägskajen. Mer information om årsmötet, förslag till dagordning samt middagsmeny med priser 
kommer i nästa nummer av tidningen Skärgårdsbåten i februari 2019. 
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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-onsdag 11.00-17.00. 
Under perioden 20 december 2018-6 januari 2019 begränsat öppethållande helgfria dagar. 

Plusgiro 55 50 01-7   Bankgiro 5111-0476   Swishnummer 123-159 04 62
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NYHET: STOCKHOLMS TRAFIKALMANACKA 2019
Intressanta minnesbilder och information framkommer i de läsvärda texterna till 2019-års Stockholms trafik-
almanacka. Den innehåller 15 färgbilder av stadsmiljöer från förr med spårvagnar, bussar och tunnelbana, 
fotograferade under den gyllene epoken vid mitten av 1900-talet. Motiven är från Stockholm med 
tidstypiska bilder och miljöer. Bilderna visar bl.a. Tjärhovsgatan, Hornstull, Vasagatan, Brunkebergstorg, 
Hägerstensvägen, Gåshaga, Gullmarsplan, Karlavägen vid Radiohuset och Södermalmstorg, mycket är välbekant 
och ännu mer ter sig fullständigt annorlunda i Stockholm i slutet av 2010-talet. Pris för Stockholms trafikkalender 
2019 är 80 kr. st. pris sänd per post 125 kr. 

NYHET: STOCKHOLMSBÅTAR - VÄGGKALENDER ÅR 2019 
Njut av magnifika fartygsbilder under hela nästa år! 

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? Föreningen har 
specialpris vid köp av fler än en kalender. Mer information om kalendern, se försäljningslistan 2019.  

• Pris 80 kronor, pris sänd per post 125 kronor. • Pris för 3 kalendrar Stockholmsbåtar 200 kronor, pris sänd 
per post 275 kronor. • Pris för 5 kalendrar Stockholmsbåtar 300 kronor, pris sänd per post 375 kronor. • 

Stockholmsbåtar
Stiftelsen Skärgårdsbåtens ångbåtskalender 2019

F
E-postadresser

Glöm inte att meddela Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition din e-postadress – och inte minst – 
om Du nyligen har bytt e-postadress, meddela dina aktuella adress. Gör gärna det så kan du få ta 

del av nyheter, information och erbjudanden. 

PROGRAM FÖR EVENEMANG
upp a ova m vao ö vua äa. 

onsdag 14 november 2018  Filmafton på Sjöhistoriska museet. 
lördag 24 november 2018  Hjulmarknad i Solnahallen, kl. 11.00-16.00.
måndag 26 november 2018  Kvällsöppet på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, kl. 17.00-20.00. 
lördag 1 december 2018  Adventsutfärd med ångfärjan Djurgården 3, avg. från Skeppsbron kl. 10.00.
måndag 17 december 2018  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
måndag 28 januari 2019  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
måndag 18 februari 2019  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
torsdag 21 februari 2019  Klubbafton kl. 18.30, lokal Tellus. 
måndag 18 mars 2019  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.
tisdag 19 mars 2019  Föreningens årsmöte, förhandlingarna börjar kl. 19.30
onsdag 24 april 2019  Kvällsöppet på Nybrogatan 76, öppet kl. 17.00-20.00.


