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Hej! 

Vi planerar ett göra en tur med ångslupar upp till Uppsala i vecka 28. 

F.n. är vi 5–6 ångslupar som planerar åka med. 

Planen är att träffas vid Stäket, Kallhäll måndagen den 11 juli för att åka till Sigtuna för 

övernattning. Till Uppsala kommer vi den 13 och stannar i ca två dagar. Om möjligt tar vi 

kanske en tur med Lännabanan en dag. 

Den 14/7 planerar vi att åka tillbaka till Sigtuna och vidare via Stäket hemåt. 

De som inte varit upp i ån till  Örsundsbro kan passa på att ta en tur dit eller besöka 

Viks  medeltida försvarsslott, numera konferenslokaler. Ursprunligen hade det inga fönster 

och en smal trappa mellan dubbla ytterväggar och cirkelformad för att fi inte skulle kunna 

skjuta pilar mot försvararna. 

Kanske kommer några större bogserbåtar också med. 

Hör av er om ni vill hänga med stimmaren@telia.com  070-747 33 59 

  

Mvh/Sven Jönsson 

Ändrad av Sven Jönsson den 2011-03-21 00:37 

_________________ 

Hej! 

Det närmar sig resan till Uppsala. Ser att jag skrivit lite fel dagar här och där. Skall försöka 

sammanfatta rätt nu. 

Vi startar den gemensamma delen från Stäket vid Kallhäll måndag förmiddag vid 10-tiden när 

Ove anlänt från Gotland. Lämpligen samlas vi redan på söndagen 10/7 vid 

macken/serveringen i den smala delen vid Stäksön före broarna. Erik Hammar och hans 

hustru har lovat hitta platser till oss. 

  

På måndagen åker vi till Sigtuna och vidare till Uppsala på tisdagen 12/7. Det är två 

halvdagsturer så de som vill söka upp affärer hinner detta både i Sigtuna och Uppsala. 
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I Sigtuna har de byggt om hamnen med en ny gästponton. Det brukar finnas gröna skyltar på 

de platser som för tillfället är lediga. Röda är upptagna. 

  

På onsdagen den 13/7 kan de som vill åka med Lännabanan. Man kan välja sträcka. Malin har 

kollat tider, om man startar kl 10 kan man åka hela sträckan till Faringe där de flesta JV-

fordonen finns och en affär med diverse innehåll. På återvägen kan man stanna i Almunge och 

äta. Det tar en stor del av dagen. (Jag hade en tidtabell men den försvann)! De som vill kan 

göra en kortare resa. Det är ca 1 km från båtarna till Jv-stationen att gå. 

  

Till toaletterna i Uppsala kommer man in via ett SMS, så får man en kod. Det kostar 10:- 

varje gång så man kan kanske samordna en del besök eller lägga en sten för dörren? 

  

På torsdagen vänder vi tillbaka mot Sigtuna och fredagen vidare till Stäket där vi kan 

övernatta eller spridas åt olika håll. 

Jag har kollat på lite olika sträckor; 

Kungsör - Stäket 62 M 

Strängnäs - Stäket 28 M 

Åkersberga - Stockholm 18, vidare till Stäket tot 35 M 

Stockholm - Stäket 17 

Sth - Sigtuna 27 

Sth - Skokloster 36 

Sth - Uppsala 46 M 

Stäket -Sigtuna 10 

Sigtuna - Uppsala 19 

  

Bussen som går från Kalhälls station till Stäket är nr 548 mot Ängsjö och tar 17 min. Går två 

gånger i timmen. 

Ved kan läggas upp på båtuppläggningsplatsen vid Stäket. För egen del kör jag dit med en 

släpvagn ved och ställer den där. Det går ca 490 kg för Stimmaren totalt = ca 25 säck a 20 kg. 



Förra gången gick det 530 kg för 150 M men då var vi även in till Örsundsbro och lite körning 

vid Hustegaholm på Lidingö. 

  

För Bernt Larssons del går det att tanka vid Stäket. 

 De båtar vi vet/tror kommer är 

Borgsund, Ewa, Ewa-Li, Disa, Svalan, Hjärter Kung, Indiana, Pysen, Stimmaren, Diana. 

Mvh/Sven o Maggan 

_________________ 

Nu har vi lyckligt genomlevt ångslupsturen till Uppsala. Vi blev 5–6 ångslupar som gick hela 

vägen via Stäket, Sigtuna och Uppsala. 

Under besöket i Uppsala blev det även en tur med Lännabanan till Faringe. Där har 

föreningen uppfört ett nytt stationshus efter att det gamla brunnit ner. I Uppsala får man kliva 

på och av vid Östra stationen en bit från Centralen. I höst invigs det nya spåret in på C-

stationen. 

I Sigtuna har man byggt en lång ljugarbänk och gångbrygga runt hela hamnen. En ny 

gästbrygga har tillkommit, där vi alla kunde ligga, bortom gamla piren. När de får vatten och 

el inkopplat och byggt ny servicebyggnad blir det en bra utflyktshamn. 

Uppsala borde göra samma sak uppe i Fyrisån i centrala stan, så kan de säkert locka många 

båtturister dit. Nu har de en del problem med att uteliggare övernattar i befintlig toabyggnad. 

Vedlager på släp vid Stäket fungerade bra. Man kan även tanka och få sig en bit mat i 

serveringen. Trevligt ställe med bussförbindelse till Kallhäll.  Nya toaletter men ingen dusch 

än så länge. 

Trevlig tur med glada människor. Vi har alltid trevligt på våra utflykter. De som stannar 

hemma missar en massa glada skratt. 

Tack till alla som var med! 

Mvh/Sven o Maggan 

_________________ 

Ja det var en trevlig utflykt, här kommer lite bilder. 

Martin 



 
Svalan 2 i Stäket  

 
Ewa-Li och Ewa 



Stimmaren och Ewa-Li  

 

 
Svalan 2, Pysen, Stimmaren, Ewa-Li, Borgsund och Ewa i Sigtuna 



Borgsund väntar på broöppning i Stäket 

  

 

 


