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Ändamål enligt föreningens stadgar 
Föreningen grundades i januari 2008 och har som ändamål att som ideell förening verka för 

ett aktivt kultur- och föreningsliv på Dalarö samt för att Dalarö Tullhus hålls öppen för 
kulturella och andra arrangemang. 

   
Möten och sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden, varvid ett inte 

varit beslutsmässigt, förgyllda av Berits bullar. Revisor Lars Palmgren har deltagit i flertalet 
styrelsemöten. 

Årsmötet ägde rum den 22 mars 2010 i Tullhuset. 
 
Verksamheten 

Målet med föreningen är att göra Dalarö Tullhus, som är statligt byggnadsminnesmärke, och 
parken runt omkring till en mötesplats för kultur- och föreningslivet på Dalarö med omnejd. I 

början av året togs bottenvåningen över av Café Saltskutan och mellanplanet av Nätverk 
Södra Skärgården varför föreningslivet flyttade upp på vindsplanet. Vi har hyrt ut delar av 
våra lokaler till Hembygdsföreningen, Båtklubben och Turistbyrån. Vi har under året hyrt ut 

lokaler för olika ändamål, bl a födelsedagsfester och annat. Detta är en mycket viktig del av 
våra intäkter för att finansiera hyreskostnaden som vi har till Haninge Kommun.  
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Medlemsfrågor och värvning 

Ett viktigt mål för föreningen är att göra Tullhuset till ett attraktivt kulturhus för Dalaröborna, 

både fast- och sommarboende, i alla åldrar. Vi välkomnar även de som bor i vår närhet som  
t ex på Ornö, Kymendö och Gålö. Våra aktiviteter syftar till att göra Tullhuset känt och få så 
många medlemmar som möjligt. Under året har 157 medlemmar anslutit sig vilket innebär att 

vi är 98 färre medlemmar jämfört med år 2009. Medlemsavgiften är 100kr per person, 150kr 
per familj. 

 
Kultur- och andra evenemang 
Vi har arrangerat 11 Måndagsklubbar under året med olika ämnen. Det har varit välbesökt, 

men kunde ha varit fler medlemmar, men vi känner stor inspiration att fortsätta då vi tror att 
det är uppskattat. Den mest välbesökta Måndagsklubben var ”Anders Zorn på Dalarö”, 

arrangerat av Hembygdsföreningen den 22 november. Måndagsklubbarna 2010  har i övrigt 
handlat om Österhaningebygden före järnvägen, Paradisets vardag, Daytrading, Enkolmilas 
historia, Årsta slott, Storhet under tryck – om Hemingway, Kapare och Pirater med Anna 

Drougge och pirater från Askfatshamnen samt Placeringskväll med Handelsbanken. 
Ytterligare information om vad som hände på Måndagsklubbarna finns på vår hemsida 

tullhuset.org. Vi vill framföra ett stort tack till våra föredragshållare som gjort 
Måndagsklubbarna till en succé! 
 

Föreningen har även arrangerat Julgransplundring, Hälsodag, Nationaldagsfirande i 
Tullhusparken med bl a Marianne Hellbom Staykov och Dalarö Dansförening under ledning 

av Kristofer samt Julmarknad i Tullhus och park. 
 
Hemsida 

Föreningens hemsida finns på adressen www.tullhuset.org. Där hittar man våra aktiviteter och 
en resumé från Måndagsklubbarna. Här finns även länkar till andra intressanta adresser på 

Dalarö. Hemsidan har utvecklats och skötts av LO Landin och har fungerat utmärkt. 
 
Ekonomi 

Föreningens intäkter har huvudsakligen bestått av medlemsavgifter, uthyrning samt sponsring 
och bidrag från föreningar och andra institutioner samt privatpersoner.  

 
Föreningen har slutit ett avtal med Haninge kommun om hyra av lokaler på vindsvåningen, 
varför verksamheten under året bedrivits här. Avtal har tecknats med Hembygdsföreningen, 

Dalarö Båtklubb samt Turistbyrån om uthyrning av delar av lokalerna på årsbasis. Turistbyrån 
har även skött marknadsföring av lokaler, administrerat medlemsregister och hemsida. För 

dessa tjänster får Turistbyrån fakturera 20 % av föreningens intäkter som ersättning enligt 
avtal. 
 

Föreningens övriga utgifter under året har varit hyra enligt avtal med kommunen, den 
dominerande kostnadsposten. Därtill kommer kostnader för den löpande driften, 

marknadsföring, försäkring, kostnader för seminarier, lokalkostnader som städning mm.  
 
Under året har enhetliga stolar köpts in. 

 
Kostnaderna har kunnat minskas, intäkterna har också minskat men föreningen redovisar en 

vinst på kr 19 520:- för verksamhetsåret.  
 

http://www.tullhuset.org/
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Budget för år 2011 

Föreningen har under året disponerat vindsvåningen i Tullhuset. Denna lokal har visat sig 

ändamålsenlig för mötesverksamhet och även kunnat hyras ut för ett antal fester. Styrelsen 
kommer att satsa ytterligare på föreningsverksamheten under 2011. Vi hoppas på att fler och 
fler föreningar skall hålla sina årsmöten, styrelsemöten i våra lokaler så att Tullhuset blir en 

naturlig samlingspunkt för föreningslivet på Dalarö. Styrelsen föreslår oförändrade 
medlemsavgifter för år 2011. 

 
Budget i siffror för 2011 

  

Intäkter  

Medlemsavgifter 15 000 

Intäkter medlemsföreningar 54 000 

Intäkter festlokaluthyrning  50 000 

Intäkter övriga, yoga, årsmöten mm. 15 000 

Uthyrning rum årsbasis 45 000 

Sponsring/gåvor 5 000 

 184 000 

  

Kostnader  

Hyreskostnad Haninge Kommun -125 000 

Provision Turistbyrån -15 000 

Web, domän, register -15 000 

Annonsering -6 000 

Övriga lokalkostnader -2 000 

Försäkring -5 000 

Kostnad för evenemang -5 000 

Bankkostnader -2 000 

Övriga kostnader -4 000 

Avskrivning stolar -5 000 

 -184 000 

  

Resultat 0 
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Sammanfattning 
2010 blev ännu ett bra och spännande år för ”Tullhusföreningen” med många intressanta 

aktiviteter. Vi hoppas och tror att många dalaröbor betraktar Tullhuset som sitt kulturhus och 
sprider denna kunskap bland vänner och bekanta.  
 

Styrelsen har jobbat hårt med att ta fram intressanta inslag i Tullhuset. Vi är helt medvetna om 
att ska vi kunna utveckla och behålla Tullhuset för dalaröborna så måste det vara tillräckligt 

intressant för oss som bor på Dalarö med omnejd. Tullhuset blir vad vi tillsammans gör det 
till. Vi måste också räkna med att själva få bära en större andel av hyreskostnaden i framtiden. 
 

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra Tullhuset känt och attraktivt som mötesplats för 
kulturella aktiviteter på Dalarö! 

 
 
 

 


