
StOF program – M/S Joséphine – våren 2008 
 
 
Översikt med ungefärliga huvudmål: 
1 Söndag 30 mars, islossningstur: Ytterskärgård 
2 Lördag 26 april:  Nåttarö, Grän och Huvudskär. 
3 Söndag 27 april: Grönskär, Horssten och Gillöga. 
4 Lördag 17 maj:   Ängsö, Svartlöga och Norrpada 
5 Söndag 18 maj:   Söderarm, Röder m m 
6 Tisdag 10 juni, gryningstur: Sv Högarna, Skarv, Svenska Stenarna och Utfredel  
 
Fem dagsturer och en gryningstur i Stockholms skärgård med M/S Josephine är inplanerade 
under våren. Vi njuter av jättelika flockar av ejder och alfågel samt avancerad flygakrobatik 
av jagande labbar. Vi har massor av grisslor omkring oss och över alltihop svävar havsörnar 
på mäktiga vingar. Ibland piggnar vi till lite extra när sällsyntheter som alförrädare och 
skärsnäppa dyker upp. Vid tjänligt väder är sälarna samarbetsvilliga och tittar nyfiket på oss. 
En vårtur med Josephine är ett absolut måste!! Våren när den är som bäst. 
Planerade strandhugg anges med understrykning. 
Klassificering: ABC(2), en del obsar på långa avstånd, men samtidigt ropas vanliga arter ut, 
brett spektrum. Vissa strandhugg kan temporärt bli lite jobbiga, men oftast är det lättgånget.  
 
Praktiska detaljer för samtliga resor: 
Ledare: Henrik Waldenström, Rolf Vestberg m fl. skärgårdsvana ornitologer från StOF. 
Mat: Enkel lunch kan förbeställas vid anmälan och den kostar 120 kr. Kaffe och te med 
tilltugg kan köpas ombord. 
Pris en dag:  540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660.  
Pris 2 dar, endast 17-18 maj:    2x500 kr för turen= 1000 kr, lunch 100x2=200 kr, 
övernattning 240 kr, middag exkl alkohol, 100 kr. Totalt hela paketet=1540. 
OBS: Anmälan till 2-dagars bör ske senast 17 april. 

Anmälan: Till Eva Andersson 08-661 88 80 dagtid på M/S Josephines kontor. Betalning sker 
snarast efter anmälan till postgiro 65 14 48-3 (Eberhardson), senast tre veckor före avresa. 
Erlagd avgift återbetalas inte vid återbud senare än en vecka före avresa, oavsett orsak. 
Övrigt: Undvik att ta med barn under 12 år. Se gärna hemsidan.josephine-charter.com 
 
Detaljer om turerna: 

 
1. sö 30 mars Islossningstur- ytterskärgård.  

Båten avgår från Stavsnäs vinterhamn kl. 8.30. 
Buss 434 avgår från Slussen 7.48. Åter med buss 433 kl. 17.09, framme Slussen c:a kl.18 
OBS: reservation för besvärligt isläge. Kolla läget på 
Sjötaxis hemsida: josephine-charter.com 
Pris: 540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660. 
 

2. lö 26 april Björkvik – Nåttarö – Grän – Huvudskär-Björkvik 
Båten avgår från Björkvik kl. 9.05.Buss 474 avgår från Slussen kl. 8.04, byte i Gustavsberg 
till buss 428.  Åter med buss 428 mot Slussen kl. 17.20, till Slussen c:a kl. 18.30. 
Pris: 540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660. 
 
 



3. sö 27 april   Stavsnäs – Grönskär – Horssten – Gillöga-Stavsnäs 
Båten avgår från Stavsnäs vinterhamn kl. 8.30.Buss 434 avgår från Slussen 7.48. 
Åter med buss 433 kl. 17.09, framme Slussen c:a kl.18 
Pris: 540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660. 
 
 

4. lö 17 maj   Stockholm, Nybroviken – Ängsö – Svartlöga –Norrpada- Kapellskär- 
ev Lidö vandrarhem vid 2-dagars. 

Båten avgår från Nybroviken kl. 08.00. Hemfärd. från Kapellskär 17:15 (buss 631) och 
kommer till Norrtälje busstation 18:15. Vid Norrtälje busstation byter du till buss 
676 mot Tekniska högskolan. Den går från Norrtälje busstation 18:25. 
Du är framme vid Tekniska högskolan 19:25. Eller följ med till Lidö för gemensam middag 
och övernattning, se nedan.  

Pris en dag:  540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660. 
Pris 2 dar:    2x500 kr för turen= 1000 kr, lunch 100x2=200 kr, övernattning 240 kr,  
middag exkl alkohol, 100 kr. Totalt hela paketet=1540. 
OBS: Anmälan till 2-dagars bör ske före senast 17 april. 

Vid anmälan erhålls mer info om övernattningen. 

 

5. sö 18 maj  Lidö – Kapellskär – Söderarm – Röder – Nybroviken 

Båten avgår från Kapellskär kl. 9.35 . Ta buss 676 från Tekniska högskolan mot Norrtälje. 
Den går från Tekniska högskolan 07:40  och kommer till Norrtälje 
busstation 08:40.Vid Norrtälje busstation byter du till anslutande buss 631 mot Rådmansö. 
Den går från Norrtälje busstation 08:45. Du är framme vid Kapellskär 09:35. 

Avslut vid Nybroviken c:a kl 19. 

Ang pris, se ovan. 

 

6. ti 10 juni Gryningstur  

Stavsnäs – Sv Högarna – Skarv – Svenska Stenarna -Utfredel -Nybroviken 

Båten avgår från Stavsnäs 00.30 (då sista bussen anlänt, buss 433 från Slussen 23.48.) 

Avslut vid Nybroviken c:a kl 14.00. 

Pris: 540 kr/person, lunch 120 kr, totalt 660. 
 


