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NÄRINGSLIV MED TONVIKT PÅ SAMORDNAD ORTSUTVECLING 
 

Media och marknadsföring  

Dalaröguiden producerades som tidigare år av medlemsföretaget Dalarö Information AB. Guiden 

trycktes i en minskad upplaga på 25.000 exemplar och distribuerades till alla hushåll i Dalarö, Ornö, 

Utö Församling och till ett urval hushåll i övriga Haninge samt via utdelningsställen på Dalarö och 

Ornö samt till gäster på restauranger, affärer, muséer och gästhamnar på Dalarö och Ornö.  

Guide och hemsida är vår informationsservice till boende och besökare om närings- och 

föreningslivet och vad som finns att se och göra i Dalarö/Ornö skärgård.  

   I år hade guiden en QR-kod, som även finns på välkomstskylten vid Kanalbron och på kartor längs 

Odinsvägen och i hamnarna samt i några annonser. QR-koden går till en länk på hemsidan, som gör 

att du kan öäsa guiden direkt i datorn, i surfplattan och i mobilen. Årets guide blev uppskattad inte 

minst beroende på den nya Ornöinformationen, där föreningen nu har 4 nya medlemsföretag.  

 

Facebook Visit Dalarö (Dalarö Information) gjorde som vanligt inlägg veckovis. Sidan har drygt 

3.100 följare, som i kombination med e-post till 1500 adresser gör det att vi når ca 4.000 personer 

varje gång.  I år var denna service gratis pga Coronaepidemin, eftersom inga större evenemang och 

marknader kunde arrangeras. Vanligen marknadsför vi större evenemang med betalannonser. Vi 

informerade istället om affärshelger med hela byns utbud och några andra likaså Coronasäkrade 

mindre arrangemang. Ornö arrangerade istället för julmarknad en mycket lyckad Ornörundtur med 

bil, som blev välbesökt. 
 

Eftersom kommunen fr.o.m. 2020 har slutat handla upp turistbyråer i Haninge måste Företagar-

förening ta ett större ansvar för den samordnade marknadsföringen av Dalarö. Styrelsen föreslår att 

föreningen ökar samarbetet med föreningen Visit Haninge, där flera dalaröföretag är medlemmar. 
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Restauranger och affärer 

Tullhusets Restaurant & Bar, restaurangerna Ankaret, Bageriet och Mysingen på Odinsvägen och 

Bistro Solsidan i Askfatshamnen hade alla öppet stora delar av året. Det hade även Öarnas 

lanthandel och Dalarö Fisk & Deli, båda har nya ägare och är nya medlemmar. Alla uppger att man 

haft god omsättning och många gäster trots - eller kanske p.g.a. - Coronaepidemin, som gjort att 

svenskar har ”hemestrat”, sommarboende har bott på Dalarö längre tid på året och många 

dalaröbor har arbetat hemifrån.  ICA, Macken, Banken och Pizzerian (ej längre medlem) var som 

alltid öppna hela året. 
 

Boende och gästhamnar 

Vandrarhemmet Lotsen med ett fåtal sängplatser är det enda boendet i byn förutom viss stug- och 

våningsuthyrning. Smådalarö gård byggde ut under året och dubblar kapaciteten till 2021. På Ornö 

finns nu boende både på Sundby gård och Ornö skärgårdshotell samt stuguthyrning. I Kyrkviken 

finns mack, krog och gästhamn. Gästhamnar finns också på Dalarö, Smådalarö, Kymendö och på 

Ornö båtvarv på västra sidan av Ornö. Gästhamnen i Askfatshamnen gjorde rekordresultat. 
 

Sport och hälsa 

Hälso- och eventföretag är en stor näring. Tillsammans med föreningslivet och Dalarö sportklubb 

har sport- och hälsoverksamheten i Askfatshamnen blivit en attraktion med den nya Sportparken, 

som har något för alla åldrar. Dalarö erbjuder nu också aktiviteter för de yngre. 

   Lotsen med ny ägare satsar på skeppsvraksdykning och hade många dyksällskap som gäster.  
 

Service, tjänster, bygg-, el-, vvs-, land- och sjöentreprenad samt båt- och varvsverksamhet  

Dalarö växer och merparten företag på Dalarö finns inom rubricerade verksamheter. Företag inom 

båt, bygge och trädgård har haft mycket att göra under Coronaåret. Många har köpt båt. Mindre 

orter har varit eftertraktade. Coronaepidemin tycks främst ha varit ett storstadsproblem. 
 

Projekt Visit Dalarö 

Företagarföreningen bjöd 2019 in till detta projekt för kompetensutveckling för att göra orten ännu 

attraktivare för boende och besökare. Flera bra worshops anordnades fram till 11 mars 2020 när 

Coronaepidemin gjorde att projektet måste pausas. Projektet är ett EU-projekt i samarbete med 

Kommunen, Södertörns högskola och besöksnäringsföreningen Visit Haninge, där flera Dalarö och Ornö 

företag är medlemmar. 36 personer från 14 medlemsföretag deltog samt 5 personer från 

föreningslivet. 
 

Styrelsen beslöt under hösten att ansöka om medlemskap i SIKO – Skärgårdens Intresseföreningars 

Kontakt Organisation – för att därigenom bättre kunna påverka Region, Landsting och Kommunen  

i näringslivs-, kommunikations- och infrastrukturfrågor. 

Medlemmar och ekonomi 

Antalet medlemsföretag har under året ökat från 54 till 59 företag. 

Under året har 4 företag från Ornö blivit medlemmar. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår årsredovisning nedan. 
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Årsredovisning 2020 

 

RESULTATRÄKNING   

RÖRELSEINTÄKTER   2019        2020 

Försäljning 105500 107290 

Medlemsavgifter 2700 2850 

Serviceavgifter 81000 82500 

Inträdesavgifter 4500 13500 

Övriga intäkter 450 333 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 194150 206473 

RÖRELSEKOSTNADER 
 

 

Grafik/copy guiden -12000 -35300 

Lokalhyra -4900 -4900 

Distribution guiden -40964 -24152 

Hemsida, annonser -9927 -6519 

Trycksaker -92200 -81500 

Post -2350 -2600 

Redovisningstjänster -6493 -12147 

Bankkostnader -1250 -1250 

Föreningsavgift -100 -100 

Välkomstskylten -9639 -8976 

Möteskostnad Visit Dalarö -1553 0 

Diverse -1668  

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -183045 -177444 

ÅRETS RESULTAT 11105 29029 

BALANSRÄKNING  

TILLGÅNGAR  

Kundfordringar 0 

Avräkning mervärdeskatt 13239 

Interimfordran (förbetald kostnad) 450 

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 13689 

Bank 75519 

SUMMA TILLGÅNGAR  89208 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER  

Eget kapital -46934 

Årets resultat -29029 

Summa eget kapital -75963 

Kortfristiga skulder  

Leverantörer -5216 

Redovisning mervärdeskatt -8029 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -13246 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER -89208 
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Styrelsen föreslår att årets överskott 29.029 kr (2019: 11.105 kr) balanseras i ny räkning.  

Vid årsskiftet var det egna kapitalet 75.963 kr (2019: 35.829 kr).   

 Styrelsen föreslår oförändrade serviceavgifter och annonspriser. 
 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021 

1. Dalarö guiden trycks i mindre upplaga och förbättras digitalt med ett nytt  

    bläddringsverktyg på hemsidan och sprids bredare via QR-kod i annonser.  

2. Företagarföreningen köper domän/hemsida www.dalaro.se av Dalarö Information och  

     integrerar hemsidan www.dalaro.org varefter den sist nämnda läggs ner. 

3. Samabete med SIKO för att stärka Stockholms södra skärgårds röst i kontakterna med  

     Region, Landsting och Kommuner.  

4. Ökat samarbete med Föreningen Visit Haninge för att  stärka Dalarö som en viktig  

     replipunkt i skärgården och Tullhusets roll som Bygdegård. 

5. Fortsätta att bjuda in medlemsföretagen till kompetensutvecklingsprojektet Visit Dalarö,  

     när detta  återupptas. 
 

Dalarö  15 / 2   2021 

 

 

Gustaf Tyrefors Branden, ordförande                                         Lars-Olof Landin, v.ordf, kassör 

 

 

Oskar Magnusson                          Erik Rendle                             Hampus Lindström 

 

Helena Starkenberg och Christian Wendt har avsagt sig styrelseuppdraget vid 

verksamhetsårets början och har inte deltagit i styrelsearbetet. 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknad har granskat räkenskaperna i Dalarö Företagarförening (812400-7298) under 

tiden 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

Jag tillstyrker att balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den 

gångna perioden.  

 
Martina Lindström 

Revisor 

 

http://www.dalaro.se/
http://www.dalaro.org/
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 

 

Ordförande – Krister Jonsson, Vandrarhemmet Lotsen - nyval 

V. ordförande/Kassör – Lars-Olof (LO) Landin, Dalarö Information – omval 

Övriga ledamöter: 

Karin Anderberg, Ornö Turism och eltaxikoopertiv - nyval 

Katarina Hamilton, Artekia – nyval 

Hampus Lindström, Dalarö Marinkompetens – omval 

Oscar Magnusson, Dalarös eviga – omval 

Erik Rendle/dataskyddsombud, Ankaret restaurant – omval 

Henrik Sjöholm, Sjöholm Kommunikation – nyval 

 

Valberedning 

 

Bo Tyrefors  Eva Severin Ejdeklint 

  

 


