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STOPPA NOBELBYGGET RÄDDA BLASIEHOLMEN
TILL MARITIM VERKSAMHET.
DEMONSTRERA MÅNDAG 18/4 och 25/4 KL 16.30
UTANFÖR STADSHUSET
Varvsön Beckholmens Maritima näringar, privata
skutor och andra fartyg/båtar MÅSTE kunna
repliera på Varvsön. Gäller även allmänhetens
tillgång till östra delarna. Nya Djurgårdsvarvet KDF
innan träbron har en väl fungerande verksamhet.
Ståthållaren är ordförande i stiftelsen.
Reparationsvarvet å Beckholmen. Gotlandsbolaget,
är majoritetsägare i SRVAB, och har gått in som
ägare i TRSM. Får stora delar av Waxholmsbolagets
trafik i senaste upphandlingen. Diskussioner pågår
nu om närmare samarbeten mellan skärgårdstrafiken och SRVAB rörande underhåll och teknisk
support till skärgårdstrafikens fartyg.
MGAB (Swedmotor) vid Beckholmen och
Blasieholmen har en betydelsefull verksamhet.
MGAB verkar längs samtliga Sjögårdens kajer. Just
nu pågår ett intensivt arbete med översyner och
reparationer av Skärgårdstrafikens fartyg för att
säkerställa vårtrafiken som drar igång i april. Inom
kort påbörjas rustning av de fartyg som varit
upplagda längs Nybrokajen. MGAB verksamhet är
en absolut förutsättning för "Waxholmsbåtarnas"
avgångar och drift.

Ångfärjan Djurgården 3 ska torrsättas i slutet av
april. Sedan ska passagerarbåten Bore torrsättas för
passagerarfartygscertifikat.
Ångmaskinisteleverna i vintras ska under april och
maj praktisera i maskinrummen på båtarna för att
sedan examineras som riktiga maskinister
Galärvarvet Vårt arbete ger resultat! Ny bro utanför
Vasamuseet. Kommer i vår. Översyn sker av piren
där isbrytaren St Erik och Fyrskeppet Finngrundet
ligger. Tack Statens Maritima museer. (SMM)
Vikingamuseet har kommit en bra bit på väg. Invigs
2017 enligt planerna i Båthall 1.
Djurgårdsmässan är nu namnet på denna mässa.
Genomförs 27 – 29/5 på Galärvarvet. Samtidigt
genomförs Veteranbåtsmötet som förra året
välkomnade över 100 båtar och 60 000 åskådare.
Peter Norlin Memorial - seglingar i samband med
Veteranbåtsmötet. Kommer att fylla stadens vatten
med segel lördag och söndag 28 – 29/5.

Båthall 2 öppen med volontärers hjälp 27/5 – 18/9

Gamla Stans Yacht Sällskap GSYS seglingar 2629/5. Arrangerar för andra året “GSYS International
Team Race Regatta” Deltagare blir: New York Yacht
Club, Royal Yacht Squadron London, Royal Thames
Yacht Club London, Costa Smeralda Yacht Club
Sardinien, KSSS och GSYS. Seglingar på Stockholms
ström
mellan
Skeppsholmen,
Slussen
och
Stadsgården. Formatet är två båtar i varje lag och det
gäller att inte komma sist så att om din lagkamrat
ligger sist måste du försöka mota någon av
konkurrenterna och släppa fram din lagkamrat.
Detta ger ofta väldigt spännande slutstrider. Det blir
många korta seglingsheat mellan 1100 – 1600.

Skeppsholmens Folkhögskola Maritim musik
Smärre musikgrupper medföljde ofta ombord i
fartygen på väg till främmande hamnar. Något att ta
efter? Musikklassen på Folkhögskolan?

Briggen Tre Kronor: Rustar inför seglationssäsongen kommande två helger! Då dessa arbeten
belamrar fartyget från o med denna vecka blir det
just då inga traditionella Öppet Skepp.

Carl XI ville ta med det mesta till Örlogsvarvet i
Karlskrona. Ett antal moringar finns nära varvets
klockstapel. Hur många är kvar? Maila oss svaret!

Maritima upptäcktsseglatsen i Sjögården samlar
även i år många politiker och tjänstemän 20/5

Beckholmens Dockförening Utdockning 11/4.
Troligen vid lunchtid. Kan bli uppskjutet till 12/4,
Beslut hos Henrik: 0733 - 80 75 10

Ångbåtarna. Mariefred har varit torrsatt för
inspektion. Inga plåtbyten Kontroll av spel i hylsa
och rodertapp, inslipning av kikventiler (botten- o.
bordventiler) samt komplettering av zinkanoder.
Slutligen målning av botten och en bit upp på
bordläggningen.

Årets första Kryssningsfartyg, MSC Musica lägger
till vid 167:an, Stadsgården' 16-05-03 kl 8:30 och
avgår kl 16:30 samma dag. L: 293,8 m B 32,3 m.
Vi minns båtentusiasten Per Wermelin som avled i
förra veckan
I nästa HKV NYTT kommer ett kalendarium.
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