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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 2019
Org.nr 812400-7298
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
STYRELSE
Ordförande: Lars-Olof (LO) Landin
V.ordförande och kassör: Jan Lundberg
Övriga ordinarie ledamöter: Niclas Holmberg, Per Lönnqvist och Erik Rendle
Suppleant: Christian Wendt och Runar Finnman
NÄRINGSLIV MED TONVIKT PÅ DESTINATIONSUTVECKLING I DALARÖ MED OMNEJD
Media
Dalaröguiden trycktes i 28.000 exemplar och distribuerades till ett urval hushåll i Haninge samt
via utdelningsställen i övriga Stockholm och till besökare på Turistbyrån, i affärer och
restauranger och i gästhamnarna på Dalarö. Detta är en mångårig året-runt-information till
boende om service och till besökare om vad som finns att se och göra i Dalarö.
Facebook Visit Dalarö (via Turistbyrån) med över 3300 gillamarkeringar gör under året inlägg
månadsvis och i samband med evenemang. Totalt publicerar vi 20-talet inlägg under året och
når minst 500 och 2500 personer varje gång. Vi påminner om att affärerna och restaurangerna
är öppna året om. Kombinerat med regelbunden e-post till ca 2000 personer varje gång har
Dalarö ett professionellt mediautbud via Turistbyrån.
Höstmarknads- och Julmarknadsannonseringen i Facebook sponsras av Företagarföreningen
och hade liksom tidigare år högt uppmärksamhetsvärde och nådde 50.000 personer i
Stockholmsområdet. I år betalade även Dalarö Kultur & Föreningscentrum för annonser i
projektet ”Skärgården brinner” i samband med att det i år var 300 år sedan rysshärjningarna
1719.
Välkommenbroschyren på två språk för utländska besökare trycktes i 7000 exemplar och
delades också ut på utdelningsställen i Stockholm.
Restauranger
Tullhusets Restaurant & Bar, Restaurang Ankaret, Restaurang Mysingen och Pizzerian hade alla
öppet stora delar av året. Dalarö Bageri likaså, men har i år lämnat Företagarföreningen.
Bistro Solsidan i Askfatshamnen hade en bra säsong. Dalarö skans fick åter ny ägare 2019,
Hedins Event AB.
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Handel
Lanthandeln hade samma öppettider liksom Pelle-P-butiken tidigare år.
Lanthandeln är dock till salu. ICA Norbergs och Macken var som vanligt öppna hela året. Ny
medlem är Firma ARTEKIA & Katarina Hamilton.
Boende och gästhamnar
Vandrarhemmet Lotsen med ett fåtal sängplatser är det enda boendet i byn förutom viss stugoch våningsuthyrning. Smådalarö gårds verksamhet fortsätter att utvecklas. På Ornö finns nu
boende både på Sundby gård och i ett nybyggda Ornö skärgårdshotell samt stuguthyrning.
I Kyrkviken på Ornö nu finns mack, ny krog och gästhamn. Gästhamnar finns också på Dalarö,
Smådalarö och Kymendö. Gästhamnen vid Hotellbryggan ska moderniseras troligen nästa år.
Sport och hälsa
Hälsoföretagen på Dalarö blir fler och fler. Tillsammans med föreningslivet och Dalarö
sportklubb har sport-, och hälsoverksamheten i Askfatshamnen blivit en attraktion.
Service, tjänster, bygg-, el-, vvs-, land- och sjöentreprenad samt varvsverksamhet
Dalarö växer och merparten företag på Dalarö finns inom rubricerade verksamheter. Nya
medlemmar är Dalarö Marinkompetens AB och Myrén Marinkonsult AB.
Projekt Visit Dalarö
Företagarföreningen tog under våren initiativ till rubricerat projekt med syfte att bidra till att
skapa hållbar samhällsservice och marknadsföring för orten Dalarö. Projektet startade under första
halvåret inom ramen för ett EU-projekt.

En Destination är ett utbud från flera olika aktörer, som smälts samman till en totalupplevelse
som ökar ortens attraktionskraft. Projektet utgår från Dalarös med kringland specifika
förutsättningar med dess nuvarande resurser och diskuterar vad som är möjligt att åtgärda
omgående och för vad som krävs långsiktigare planer. Under mars och april hölls en kick-off och
3 workshops. 36 personer från 14 medlemsföretag deltog samt 5 från föreningslivet och 4
personer från Södertörns högskola, som deltog kostnadsfritt inom ramen för projektet. 8 maj
hölls ett avslutande workshop, där vi sammanfattade projektet fram till då. Projektet Visit
Dalarö fortsätter inom ramen för ett kompetensutvecklingsprojekt 2020 med kommunen i
samarbete med besöksnärings-organisationen Visit Haninge, där flera av föreningens företag
också är medlemmar.
Övriga frågor
Årsmötet föreslog att en bildbank ska upprättas för att höja kvaliteten vid marknadsföring av
evenemang m.m. Ingen har ännu tagit på sig ansvaret för detta.
LO Landin har kontaktat stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen för att få till ett
möte om parkering samt båt- och busskommunikationer. En arbetsgrupp bestående av LO Landin,
Tomas Westerström (Schweizerdalen) och Lars Palmgren (Dalarö Kultur & Föreningscentrum) bevakar
parkeringsfrågan.
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Petri Salonen var på besök i Dalarö i oktober för att informera sig om dalaröbornas åsikter i dessa m.fl.
frågor. Mötet var välbesökt.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att starta en skyltgrupp om att informera besökare bättre vad och var
som finns i byn. En ny karta togs fram förra året. LO Landin har tillsammans med Leif Larsson,
Sportklubben, tagit fram en ny informationskarta över Dalarö sportcentrum i Schweizerdalen.
För att engagera medlemmarna vill årsmötet att arbetsgrupper bildas i olika frågor. Bättre skyltning,
samhällsinformation och effektivare användning av Facebook var frågor som diskuterades. LO Landin
har bjudit in en grupp av de yngre företagarna för att diskutera detta och även en förnyelse av styrelsen.
Årsmötet diskuterade också Dalarö Guiden och fördelning av kostnaderna mellan tryckta och digitala
media. Styrelsen beslöt att genomföra förändringar, vilket redovisas ovan

Medlemmar och ekonomi
Antalet medlemsföretag är vid årsskiftet 54 företag.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat- & balansräkning.

ÅRSREDOVISNING Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Inträdesavgifter
Övriga intäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Grafisk produktion
Lokalhyra
Frakt,transp o förs varudistr
FB-Annonser, hemsida, webb
Trycksaker
Postbox
Företagsförsäkring
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Föreningsavg,ej avdragsgill
Skyltkostnader
Möteskostnad Visit Dalarö
Diverse
SUMMA RÖRELSENS
KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT

2018

Budget 2019

Rev. Budget
2019

2019-12-31
105500
2700
81000
4500
450
194150

99999
2750
82500
12000
225
197474

100000
2700
81000

109100
2750
83500
4500

183700

199850

-28000
-4900
-40000
-9026
-94024
-2350
-3280
-5673
-1419
-100

-20000
-4900
-40000
-9000
-100000
-2350
-3300
-6000
-1250
-100

-10000
-4900
-36000
-9000
-91000
-1000
-3300
-6000
-1250
-100
-20000

-12000
-4900
-40964
-9927
-92200
-2350
0
-6493
-1250
-100
-9639
-1553
-1668

-188772

-186900

-182550

-183045

-3200

17300

9040

11105
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Kundfordringar
Avräkn skatter
Interim fordran, förbet kostnad
Summa fordringar
Bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTN; SKULDER
Eget kaptal
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Leverantörer
Utg moms
Ing moms
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR, SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT

2019-12-31
3850
13239
450
17539
37898
55437

-26789
-9040
-35829
-4750
-47749
43996
-8503
-44332
11105

Styrelsen föreslår att årets överskott på 11.105 kr balanseras i ny räkning.
Vid årsskiftet hade föreningen en likviditet på ca 33 kr (2018: 19 tkr).
Styrelsen föreslår oförändrade serviceavgifter och annonspriser.
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2020
1. Styrelsen måste förnyas och arbetsgrupper bildas.
2. Dalarö guiden produceras, trycks och distribueras från månadsskiftet maj/juni och
kombineras med digitala media.
3. Välkomstskylten och Dalarökartan uppdateras med Dalarö sportpark.
4. Föreningen bjuder in medlemsföretag till ovan redovisat kompetensutvecklingsprojekt.
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