
 1 

 
 
 
DALARÖ KULTUR- OCH 
FÖRENINGSCENTRUM/DKFC 
Org. nr: 802443-6944 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för år 2011 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande  Richard Nordgård 
Vice ordförande Björn Åkerblom 
Kassör   Eva Ottosson de Jong 
Sekreterare  Berit Karlsson 
Ledamot  Lars-Olof Landin 
Ledamot  Bo Tyrefors 
 
Revisorer  Eric Åhsberg 
  Lars Palmgren 
 
Valberedning Göran Isén 
  Eva Petersson  
  Gert Westergren 
 
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 
öppet för kulturella och andra arrangemang. 
   
Möten och sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. Revisor 
Lars Palmgren har deltagit i flertalet styrelsemöten. 
Årsmötet ägde rum den 14 mars 2011 i Tullhuset. 
 
Verksamheten 
Målet med föreningen är att göra Dalarö Tullhus, som är statligt byggnadsminnes-
märke, och parken runt omkring till en mötesplats för kultur- och föreningslivet på 
Dalarö med omnejd.  
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Vintern 2011 togs beslut att utöka satsningen på Dalarös föreningar, där Dalarö 
Kultur-, och Föreningscentrum ska verka som en paraplyorganisation. Syftet är att få 
en bättre samordning av aktiviteter och därmed åstadkomma större nytta för Dalarös 
föreningar. Föreningarna får i och med medlemskapet även tillgång till lokaler i 
Tullhuset. Vi har arbetat med att samla föreningarna som medlemmar och lyckats 
mycket bra då samtliga föreningar, med något undantag, nu är medlemmar i DKFC. 
 
DKFC har hyrt ut delar av lokalen till Hembygdsföreningen, SSIF, Båtklubben och 
Turistbyrån. DKFC har under året dessutom hyrt ut lokaler för olika ändamål, bl a 
begravningar, dop, konferenser och annat. Detta är en viktig del av föreningens 
intäkter för att finansiera hyreskostnaden, men har fått minskad betydelse då 
Fastighetsverket har inskränkt möjligheterna till uthyrning genom vissa restriktioner. 
Förhandlingar pågår nu med Haninge kommun angående framtida hyresavtal. 
Årsmötet hölls den 14 mars varvid styrelsemedlemmarna Lars-Olof Landin och Bo 
Tyrefors valdes in.  
Beslutades att fastställa årsavgiften till kr 100:- per person samt kr 50:- för ytterligare 
familjemedlem. 
 
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. DKFC välkomnar även de 
som bor i vår närhet som t ex på Ornö, Kymendö och Gålö. Tullhusets betydelse som 
mötesplats för Dalarös föreningar har stärkts då flertalet föreningar numera är 
medlemmar i DKFC. 
Föreningens aktiviteter syftar till att göra Tullhuset känt och få så många medlemmar 
som möjligt.  
Under året har 80 medlemmar anslutit sig vilket innebär att totalsiffran idag är 77 
färre medlemmar jämfört med år 2011. Dessutom är 13 företag och föreningar 
betalande medlemmar. 
 
Kultur- och andra evenemang 
Måndagsklubben har under året bytt namn till ”Månadsklubben” och hålls på tisdagar, 
ca en gång varje månad. Syftet har varit att möjliggöra för Ornöborna att delta. 
Föreningen har under året arrangerat 12 Månadsklubbar med olika ämnen. De har 
varit välbesökta. Det finns stor vilja att fortsätta då det är en uppskattad verksamhet.  
Den mest välbesökta Månadsklubben var ”Bilder från Dalarö”, arrangerat av 
Hembygdsföreningen med Gösta Maijgren den 29 november. 
Månadsklubbarna 2011 har i övrigt handlat om Bygdens Historia, Chokladprovning, 
Med Ångbåt till Dalarö, Kommunen på besök, Dalarö Marinpark, Sjöhistoriska med 
projektet ”Kusten Runt”, Besök av Kustbevakningen, Lär känna Kymendö, Årstafrun, 
Anders Zorn ”Med egna ord”, Finansspar-, aktieplacerings- och avsmakningskväll 
”Ost och vin i kombination”, Byggplaner och Dyknostalgi och ”Bilder från Dalarö”. 
DKFC vill framföra ett stort tack till alla föredragshållare som gjort Månadsklubbarna 
till en succé! 
 
Föreningen har även arrangerat Julgransplundring, Nationaldagsfirande i 
Tullhusparken med bl a flagghissning med hjälp av Dalarö Sjöscoutkår samt 
Julmarknad i Tullhuset och på Dalarö Torg i samarbete med Företagsföreningen och 
Dalarö Båtklubb. För ytterligare information om föreningens aktiviteter och framför allt 
Månadsklubbarna: se vår hemsida på www.tullhuset.org 
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Marknadsföring och bokning 
Föreningen uthyr, som en del av sin verksamhet, lokaler till föreningar och 
privatpersoner i samband med bl a begravningar, dop och några andra evenemang. 
Intäkten från uthyrningen ger ett visst tillskott till föreningen för att täcka hyran och 
göra Tullhuset till en samlingsplats.  
Tullhuset är attraktivt för gäster, men restriktioner i uthyrningsreglerna har gjort att 
antalet gäster minskat. Den största intäkten under året var ändå uthyrning till möten 
och konferenser. 
 
Hemsida 
Föreningens hemsida finns på adressen www.tullhuset.org. Där hittar man aktiviteter 
och en resumé från Månadsklubbarna. Här finns även länkar till andra intressanta 
adresser på Dalarö. Hemsidan har utvecklats och sköts av Turistbyrån i och har 
fungerat utmärkt. Den egna hemsidan har under 2011 haft 3232 unika besökare. 
Inbjudningar sker på www.dalaro.se/evenemang i samarbete med Turistbyrån. 
Denna sida har i genomsnitt haft 5000 besökare per månad. 
 
Park- och lokalfrågor 
Inga anskaffningar har gjorts. Förhandlingar förs med Haninge kommun om framtida 
hyresavtal. 
 
Ekonomi 
Föreningens intäkter har huvudsakligen bestått av medlemsavgifter, uthyrning samt 
sponsring, bidrag från föreningar och andra institutioner samt privatpersoner.  
 
Föreningen har sagt upp hyresavtalet med Haninge kommun för omförhandling. 
Skälet är främst att Fastighetsverket meddelat restriktioner för uthyrning av lokalerna 
på plan 3, varvid intäktsmöjligheterna kraftigt minskats. Avtal finns med 
Hembygdsföreningen, SSIF, Dalarö Båtklubb samt Turistbyrån som nu hyr delar av 
lokalen i andra hand. 
Turistbyrån har även skött marknadsföring av lokaler, administrerat medlemsregister 
och hemsida. För uthyrning får Turistbyrån enligt avtal fakturera 20 % av intäkterna 
som ersättning. Övrig administration, inkl program och serverhyra sköts mot ett fast 
arvode på kr 1000/månad. 
Därtill kommer kostnader för den löpande driften, marknadsföring, försäkring, 
kostnader för seminarier, lokalkostnader som städning mm.  
Kostnaderna har ökat främst genom en avtalsenlig hyreshöjning, intäkterna har 
också ökat, främst genom ökad uthyrning till möten och konferenser och föreningen 
redovisar en vinst på kr 25 152:- för verksamhetsåret. Till stämmans förfogande står 
en balanserad vinst på kr 43 226:-. Styrelsen föreslår att denna överförs i ny räkning. 
 
 
Budget för år 2012 
Föreningen har under året disponerat vindsvåningen i Tullhuset.  
Denna lokal har visat sig ändamålsenlig för mötesverksamhet och även kunnat hyras 
ut för konferenser. 
Hyran för år 2012 är under förhandling med kommunen, varför budgeten är något 
osäker. Vi har exkluderat hyreskostnad och hyresintäkter från budgeten. 
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Budget i siffror för 2012 
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Slutord 
2011 blev ännu ett bra och spännande år för ”Tullhusföreningen” med många 
intressanta aktiviteter. 
När ännu fler dalaröbor börjar betrakta Tullhuset som sitt kultur- och föreningshus 
och sprider detta bland vänner och bekanta kan föreningen se fram mot ytterligare ett 
aktivt och kulturbringande år.  
 
Styrelsen arbetar hårt med att ta fram intressanta program för Tullhuset och sprida 
information om detta i kommunen och lokalpressen, inte minst tidningen Skärgården. 
Vi är 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 som samlingspunkt blir vad vi tillsammans gör det till. Vi är stolta över att så 
många föreningar anslutit sig till DKFC. Vi avser att nu också satsa på att öka antalet 
medlemmar bland privatpersoner. 
 
Ett stort tack till alla som bidragit till att göra Tullhuset känt och attraktivt som 
mötesplats för kultur- och föreningslivet på Dalarö! 
 

Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum 
 

Richard Nordgård, ordförande 
Björn Åkerblom, Eva Ottosson de Jong, Berit Karlsson, Lars-Olof Landin, Bo Tyrefors 

 


