
Inbjudan att vara med
Dagens kraftiga globalisering och inter-
nationella konkurrens gör att medveten-
heten ökar om att nu måste vi själva
börja ta ett större ansvar för lokalsam-
hällenas utveckling. 2004 arbetade ett
informellt medborgarråd kallat Dalarö
Forum fram en vision för Dalarö. Nu
har Dalarös föreningsliv samlats på
Tullhuset och kommit överens om att
arbeta fram en ny vision för den region
vi kallar Stordalarö och i vilket vi in-
kluderar kusten från Gålö till Dalarö
samt skärgården utanför med Edesö,
Kymendö, Ornö, Björkö och Utö med
flera öar. Alla läsare - såväl boende som
besökare - inbjuds härmed att vara med
och arbeta fram den nya visionen. Vi
som av Dalarö Forum är utsedda att
samla in synpunkter, leda arbetsgrupper
och redovisa Vision 2025 under året är
Leif Larsson, ordförande i Dalarö
Sportklubb och Lars-Olof (LO)
Landin.ordförande i Dalarö före-
tagarförening.
Här följer ett sammandrag
av idéer vi redan fått in.

Dalarö om 10 år
I Stordalarö har 2025 de boendes antal
fördubblats till ca 4000 personer. Flera
bor i nya bostäder, hyresrätter som
bostadsrätter vid Dalarö Hamn och vid
Lyngåsa och i nya hyresrätter med utsikt
mot Askfatshamnen bor många unga
människor. Nyinflyttade och permanent
boende har bosatt sig i områdena kring
Schweizerdalen, Vadviken och Kolbot-
ten, där det finns kommunalt vatten och
avlopp. I hela Stordalarö finns ett nät-
verk med elektronisk fiber åt alla, vil-
ket skapar nya företag och sysselsätt-
ningar.

Ett kunskapssamhälle
Skolan har ca 425 elever i nya lokaler
och samarbetar med Tullhuset, som är
en välkomnande mötes- och utbildnings-
plats för hela samhället. Elever från
öarna runt om kommer till Dalarö i ett
samarbetsprojekt för Skärgårds-
skolornas kvalitetsutveckling. Ett marint
gymnasium med marinbiologisk och

marinarkeologisk inriktning lockar fler
elever till Dalarö. Dalarö Skeppsvraks-
område lockar 1000-tals kultur- och
naturintresserade turister, internationella
dyksällskap samt marinexperter, som
konfererar på Dalarö, vilket gjort att ett
nytt hotell planeras.

Båt- och friluftsliv
På Dalarö idrottsplats spelar Dalarös
A-lag mot Vasalund i Division 2 på
konstgräs. Schweizerbadet är ett välbe-
sökt rekreationsområde med Water
Events, Ute-Gym och promenadstråk för
både turister och boende. Badhytter och
badservice under somrarna har blivit en
attraktion.
Den nya hamnen i Vadviken med kaj,
mastkran och toatömningsanläggning tar
emot besökare och öbor från norra Da-
larö och Grenöfjärden. Askfatshamnen
med en ny skyddande stenpir tar emot
ännu fler gästhamnsgäster, som njuter av
kvällssolen i den nybyggda restau-
rangen. Ute på Sandemarssgrynnan sam-
las Seglarskolan vid båtklubbens
Seglingssektions brygganläggning för
tävling och träning.  Och på fjärden
myllrar det av kite-, wakeboard- och
windsurfare när vindarna är gynnsamma.

Affärsliv, kommunikationer
och hälsa

Den nya Gästhamnen vid färjehamnen
på Dalarö östra sida sprudlar också av
liv och vägen upp mot Dalaö Torg kan-
tas av affärer och matställen samt av
bostäder i skärgårdsstil.
I Dalarö Hamn råder full aktivitet un-
der hela året och på sommarhalvåret
finns åter båttrafik till och från Stock-
holm, Ornö och Utö, vilket uppskattas
av många, som numera arbetar i en skär-
gård öppen året runt. I gamla Fiskar-
hamnen ligger ett badhus, som är varm-
badhus på vintern och kallbadhus på
sommaren. Här finns också ett nytt
Friskvårdscentrum.
Den tunga vägtrafiken genom Dalarö har
upphört sedan man byggt en komplette-
rande färjehamn vid Gålö. Parkerings-
huset, insprängt i Amerikaberget, tar
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Dalarö är en viktig samlingspunkt i vår region. Dalarö och många av öarna ut till Huvud-
skär ägdes och förvaltades från 1626 – 1800 från Tyresö slott och från 1802 från Små-
dalarö gård av sjökaptenen Carl Petter Bloom, vars släktingar sedan var stora ägare i
området ända in på 1900-talet. Vid kommunreformen 1862 bildades landkommuner av
Dalarö, Ornö, Utö, Muskö samt av Väster- och Österhaninge. Från kommunreformen
1952 skedde kommunsammanslagningar till 1971, när Haninge bildades.
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emot drygt 300 bilar och har löst de ti-
digare parkeringsproblemen på Dalarö.
Direktbussarna till Stockholms Centrum/
Gullmarsplan går i reguljär trafik
parallellt med cykelvägen till Handen
som gjort Dalarövägen säkrare. Lokala
vinkbussar kompletterar numera de stora
bussarna som vänder vid Kanalbron.
Det säger sig självt att regionens
ekonomi har förbättrats radikalt med
flera permanent boende, en skola som
växer, ett näringsliv som syselsätter
många fler och en ansvarsfull befolkning
som tar ett större ansvar för både unga
och gamla.

Hur kan Du delta?Hur kan Du delta?Hur kan Du delta?Hur kan Du delta?Hur kan Du delta?
Välkommen att delta i arbetet med
Vision Stordalarö 2025. Lämna Dina
synpunkter och anmäl intresse att få
fortlöpande information via E-post
info@dalaro.se eller till Turistbyrån
på Tullhuset, Odinsvägen 6 eller
i brevlådan utanför.

Dalarö Fastighetsägareförening
Var  med  och  påverka

Dalarös  utveckling
Som fastighetsägare på Dalarö har du
en stor möjlighet att via medlemska-
pet vara med och påverka Dalarös
utveckling. Vi har idag 200 medlemmar,
men blir ännu starkare om fler fastig-
hetsägare går med.
Vi behöver ditt stöd. Bli medlem nu för
samverkan om Dalars framtid och ut-
veckling. Kommunen och andra intres-
senter har många förslag om Dalarös
utveckling. Vi vill samråda för bästa
möjliga resultat för våra medlemmar,
fastighetsägarna.
Genom medlemskap i Dalarö Fastig-
hetsägareförening blir du även med-
lem i Villaägarna/Villaägarnas Riksför-
bund. Läs mera om medlemskapet på
wwwwwwwwwwwwwww.villaagarna.se.villaagarna.se.villaagarna.se.villaagarna.se.villaagarna.se
Avgiften för medlemskap är 405
kr och inkluderar medlemskap i Villa-
ägarnas riksförbund. Bli medlem och
anmäl dig till vår e-post-adress
dalaroff@gmail.com . Vi önskar våra
medlemmar en skön sommar.


