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EXPEDITIONENS ÖPPETHÅLLANDE I SOMMAR
Stiftelsen Skärgårdsbåtens och Skärgårdens trafikantförenings gemensamma expedition på Nybrogatan 

har sommarstängt. Från den 2 juni är det semestertider men det går naturligtvis bra att kontakta oss per 
brev till Nybrogatan , 114 41 Stockholm eller e-post skargardsbaten@tele2.se under denna tid och likaså 
beställa varor ur föreningens sortiment, men räkna inte med omgående leverans. Från den 5 augusti har 
expeditionen åter öppet i normal omfattning. 

UTFLYKT LÖRDAGEN DEN 10 AUGUSTI MED ÅNGFÄRJAN DJURGÅRDEN 3
Sommarutfärden med Djurgården 3 sker i anslutning till veterantåg på Saltsjöbanan. 

Ångfärjan Djurgården 3 avgår från Skeppsbron, vid kajpontonen skyltad ”båthållplats”, norr om Djurgårds-
färjornas terminal, kl. 10.00. Utflykten går till Fisksätra genom Skurusundet, förbi det nybyggda området vid 
Tollare samt Lännerstasunden, en sevärd sträcka att färdas med båt! Ankomst till Fisksätra ca. kl. 11.30. 
Djurgården 3 avgår från Fisksätra kl. 12.00 till Skeppsbron och med ankomst dit ca. kl. 13.30. Det finns 
möjlighet att resa med ångfärja ena vägen och med veterantåg, vagnar byggda åren 1894, 1912 och 1913, på 
Saltsjöbanan andra riktningen mellan Henriksdal och Fisksätra. Tidtabell för turerna med veterantåg kommer 
att publiceras på Stockholm-Saltsjöns Museiförening hemsida www.ssnj.se inför den 10 augusti. SL:s biljetter 
gäller med resa med veterantåget på Saltsjöbanan. Vid Fisksätra, Hamn, finns numera Leksaksmuseet som är 
väl värt ett besök under uppehållet mellan båt och tåg. Sommarens utställning på museet handlar passande 
nog om skärgårdsbåtar! Pris för resan med Djurgården 3 är 200 kr. och biljetten köpes ombord under resan. 
Kaffeservering ombord under resan. 

KULTURRESA LÖRDAGEN DEN 14 SEPTEMBER MED ÅNGFARTYGET MARIEFRED
· TILL PIRATER OCH GÖMDA SKATTER! ·

Den 14 september avslutas ångfartyget Mariefreds trafiksäsong, såsom traditionen bjuder, med en kulturresa. 
Denna gång ställs färden till Stockholms innerskärgård. Bland annat väntar besök vid Vaxholms kastell, främst 
för att bese årets två utställningar vid fästningsmuseet, om sjöminor samt om piratradiostationen Radio Nord 
som i 190-talets gryning framgångsrikt konkurrerade med Sveriges Radio om lyssnarnas intresse. Härefter 
bär färden, sannolikt runt Tynningö och Torsbyfjärd, till Rindös östra del med besök vid Sjöhistoriska museets 
samling av mindre fartyg, främst gamla fritidsbåtar som numera förvaras här och dessa skatter visas sällan 
för allmänheten. Mariefreds kulturresa är ett undantag! Vidare torde den gamla befästningen besökas för en 
visning. Något ytterligare besöksmål på vägen kanske vi kan hoppas på innan s/s Mariefred återvänder till 
Stockholm under lördagskvällen. Mer information om tider och priser kommer i nästa utskick men passa på 
att reservera datum för Mariefreds kulturresa den 14 september redan nu! 

ÅNGA OM SOMMAREN
Uppskattad dokumentär i TV om ångfartyget Mariefred

Den 14 juli kl. 22.35 sänds i v1 en halvtimmesdokumentär, Ånga om sommaren, om ångfartyget Mariefred 
och ångteknikens betydelse för utvecklingen i Sverige under 1800- och 1900-talen. Den sevärda dokumentären 
sändes första gången sommaren 2018. Filmen torde också finnas att se på SVT Play från mitten av juli. Passa 
också på att uppleva ångfartyget Mariefred i verkligheten sommaren 2019, glöm inte att göra en mälarresa och 
uppleva dess fjärdar, sund och öar till småstadsidyllen Mariefred med Gripsholms slott och museijärnväg. 
Läs mer på föreningens eller ångbåtens hemsidor om fartygets turer fram till den 8 september.  
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PROGRAM FÖR STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTENS ARRANGEMANG
För föreningsevenemang under hösten kommer mer information i utskick i slutet av augusti 2019.

Uppgifter redovisas med reservation för eventuella ändringar. 

lördag 10 augusti  Utfärd med Djurgården 3 till Fisksätra
29 augusti-1 september  Medlemsresa till Östergötland och Småland med buss och båt. Resan är fullbokad.
lördag 14 september Höstens kulturresa med ångf. Mariefred till kulturellt och historiskt intressanta   
  besöksmål i Stockholms skärgård. Mer information i kommande utskick samt på 
  föreningens hemsida under sensommaren. 
måndag 30 september  Kvällsöppet på expeditionen, Nybrogatan , öppet kl. 1.00-20.00.
måndag 28 oktober  Kvällsöppet på Nybrogatan , öppet kl. 1.00-20.00.
måndag 25 november  Kvällsöppet på Nybrogatan , öppet kl. 1.00-20.00. 
lördag 30 november Hjulmarknad med teknikhistoriska föreningar i Solnahallen.
måndag 1 december  Kvällsöppet på Nybrogatan , öppet kl. 1.00-20.00. 

NY BOK: BILDER AV TYNNINGÖ
Tynningöhistoria med foton under 140 år

Nu får äntligen den stora ön i Stockholms innersta skärgård sin långa och händelse-
rika historia nedtecknad och publicerad i en bok. På 480 sidor, en riktig tegel-
sten, presenteras Tynningö i ord och bild. Den omfattande båttrafiken förr och nu, 
främst med Waxholmsbolaget och Torbolaget, presenteras på 50 sidor, med visst 
inslag om öns busstrafik i denna del av boken. Kompletterande information om 
båttrafiken förekommer även i andra delar av boken som bl.a. skildrar Tynningös 
historia, område för område, den stora förvandlingen av ön under 200 år – från sä-
tesgård till nutida villabebyggelse. I boken finns också spännande och ibland 
gripande skildringar av händelser och personer knutna till ön. Boken är skriven av
tre Tynningöförfattare Hans Langenstedt, Gustav Dahlander och Leif B. Magnusson.
Boken är i svartvitt och fyrfärg, rikt illustrerad med ca 350 foton i färg och svart-
vitt och inte mindre än 15 Tynningökartor – inklusive en lös kartbilaga, limbunden, 
15x21 cm. 480 sidor. Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang 245 kr, 
pris sänd per post 324 kr.

  
Nybrogatan , 114 41  Stockholm

Telefon 08-2 89 02

Öppettider: måndag-onsdag 11.00-1.00. Sommartid begränsat öppethållande
 Plusgiro  0 01 -  • Bankgiro 111-0 • Swishnummer 123-19 0 2
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Du som har visat intresse för föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten men ännu inte är medlem
kom ihåg att betala årsavgiften för ny medlem. Du kan betala med Plusgiro eller Bankgiro! 

NY BOK: SKÄRGÅRDSREDARNAS 
ILLUSTRERADE SKEPPSLISTA 2019

Årets utgåva av illustrerade skeppslistan år 2019 ges ut av Skärgårdsredarna och 
presenterar svenska passagerarfartyg, skärgårdsfartyg, vars rederier eller operatörer 
är anslutna till organisationen. I Skeppslistan, som har getts ut årligen sedan 
början av 1990-talet och 2019 är den 28:e årgången, är ca. 110 rederier och 
330 fartyg representerade. Boken är i fyrfärg, limbunden, 200 sidor. Fartygen 
presenteras med bild, mått, kapacitet samt i förekommande fall historik, tidigare 
namn och ägare. Pris avhämtad på expeditionen/föreningsevenemang 15 kr, pris 
sänd per post 220 kr. 



Dag   onsd. lör-sön 
Busslinje (SL)  780XA 780B 
Från Södertälje centrum 13.14 11.12 
Till Taxinge  14.07 12.11

A – byte från busslinje 780X till 782 vid Nedre Bruksvägen
B – byte från busslinje 780 till 782 vid Värsta Backe

Dag   onsd. lör-sön 
Busslinje (SL)  782A 782B 
Från Taxinge  17.05 16.24 
Till Södertälje centrum 17.48 16.52 

A – byte från busslinje 782 till 780X vid Nedre Bruksvägen
B – byte från busslinje 782 till 780 vid Värsta Backe 

Bussanslutningar Söder tälje-Taxinge Näsby
Giltighetstid 21 juni–18 augusti 2019 

SL:s busstidtabell är anpassad till pendeltåg till/från Stockholm vid Södertälje centrum.

Bussanslutningar Södertälje-Enhörna 
Giltighetstid 21 juni–18 augusti 2019 

SL:s busstidtabell är anpassad till pendeltåg till/från Stockholm vid Södertälje centrum.

Dag   Ti-fr Ti-fr Ti-fr Lö, sö lö, sö
Busslinje (SL)  787 787 787 787 787
Från Södertälje centrum 11.02 16.02 16.32 16.01 17.01
Till Sandvikens brygga 11.38     – 17.08     – 17.33
Till Överenhörna kyrka     – 16.42     – 16.41b     –

b - Trafikerar Överenhörna kyrka–Rösta efter beställning via reseplaneraren på sl.se, 
via SL-appen eller på telefon 020-88 74 70, senast två timmar före angiven tid.
Från Överenhörna kyrka går det att nå Enhörna-Ekensbergs ångbåtsbrygga efter en 
promenad om knappt 2 km. genom sörmländsk natur och mälarlandskap. 

Ångfartyget Mariefred anlöper Sandvikens brygga tisdag-söndag ca. kl. 11.50 på väg till Mariefred och 
ca. kl. 17.50 på väg till Stockholm. Ångfartyget Mariefred anlöper Enhörna-Ekensbergs brygga tisdag-
söndag ca. kl. 17.30 på väg till Stockholm.

Från Taxinge avgår Mariefred onsdag, lördag och söndag kl. 15.55 till Mariefred och därefter till 
Stockholm. Till Taxinge anländer Mariefred ca. kl. 14.20 onsdag, lördag och söndag. 
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Anslutande busstrafik till Ångfartyget Mariefreds turer
Vid bryggorna Sandviken, Enhörna-Ekensberg och Taxinge Näsby finns anslutnings-

möjligheter med bussar från SL, Storstockholms Lokaltrafik, vid vissa turer. Genom att 

använda kombinationen av ångbåt och buss finns möjlighet till kortare förmiddags- 

eller eftermiddagsutflykter med s/s Mariefred. De anslutande bussturerna ger också 

resenärer i Södertäljeområdet fler resmöjligheter med ångbåten.  

Hjärtligt välkommen ombord!


