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     DKFC Dalarö Kultur- och Föreningscentrum 

   Ordförandemöte om Dalarö Vision 2015 02 19, Tullhuset, Dalarö 

 

Närvarande: 

Ordf / Leif Larsson  Dalarö Sportklubb 

Sekr / Lars-Olof Landin/LO Dalarö Företagare  

Berit Karlsson  DKFC 

Peter Lidén   Gålö gärsar 

Jan Lundberg  Dalarö Båtklubb 

Lars Palmgren.  Dalarö Hembygdsförening 

Bo Tyrefors   SSIF Södra Skärgårdens Intresseförening 

Tiit Vaalundi  Dalarö Fastighetsägare 

Björn Åkerblom  Dalarö Hembygdsförening 

 

Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.  

Leif ger bakgrunden till det dokument som ska diskuteras på mötet (se bilaga).  

 

Visionsgruppen beslutades på Dalarö Forum i november 2013 och DKFC gav sedan 

Leif och LO i uppdrag att leda arbetet. 2014 hölls först ett öppet möte på Tullhuset 

med 30-talet deltagare. Där beslöts att kontakta så många föreningar och institutioner 

som möjligt skulle och uppmana dem att skicka in sina idéer om region Stordalarö 

2025.  

 

Det bilagda dokument Vision Dalarö 2015-01-31 hade skickats ut i god tid före mötet. 

Det är ett samlingsdokument med de synpunkter som kommit från föreningarna.  

Dokumentet innehåller även förslag att bilda arbetsgrupper om prioriterade områden. 

Noterades att Kyrkan och Dalarö skola inte inkommit med några svar. 

 

Visionen 

Syftet har varit att formulera en övergripande vision (verksamhetsidé, värdegrund).  

I underlaget har 6 prioriterade områden utkristalliserats; 
 

Befolkningsunderlag, Boende och Kommunikationer 

Näringsliv, Hamnar och Kultur 

 

 

Tidsaspekten diskuterades. Behovet att prioritera arbetet med visionen beroende på 

idéernas tidsordning – på kort, mellanlång och på lång sikt. 
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Befolkningsunderlag, in- och utflytning – Många barnfamiljer flyttar in (köper hus). 

En bra skola, lugnt och fridfullt, närheten till Stockholm och bra kommunikationer är 

viktiga köpargument. Kommunen räknar med en fortsatt befolkningsökning.  

Hur ser sophanteringsplanerna ut? Kommunikationsplanerna? Samhällsservice som 

barnomsorg, sjukvård, skola och åldringsvård? 

 

Boende, byggande – På Lyngsåsa, Hotellbryggan, Odinsvägen, Magnevägen m.fl. 

ställen planeras/pågår byggprojekt. 

   I Schweizerdalen, Västra Vadviken, på Malmen osv. pågår utbyggnaden av vatten 

och avlopp, vilket medger fortsatt förtätning. 

   Jan L. redogjorde för kommunens byggplaner för Askfatshamnen. Men han 

påpekade att här talar vi om lång sikt. Vattentillförseln räcker t.ex. inte. Men 

båtklubbens arrendekontrakt går ut 2015 och kommunen vill förhandla om kortare 

arrendeperioder. 

   Det byggs mest villor och bostadsrätter. Hur blir det med hyresrätter? Hur ser vi på 

behovet av varierat boende? Integrera kommersiella aktiviteter i nybyggda områden 

för att inte göra Dalarö till en sovstad. Risk att alla hotell försvinner. 

    Telia digitaliserar just nu Dalarö med fibrer. 

 

Kommunikationer, hamnar – En nord-sydlig båtlinje i skärgården provas 2015. 

Lokal busslinje ses av många som ett behov med växande befolkning och för att nå 

nya bostadsområden. Brist på P-platser gör att infartsparkering med bussförbindelse 

diskuteras. Brist på båtplatser och gästhamnsplatser. 

 

Näringsliv – Fanns inte med i den förra visionen. Arbetslivet är under dramatisk 

förvandling. Hälften av alla tjänstemannajobb försvinner de närmaste 10 åren. Vilka 

blir de nya jobben? Troligen de som inte är så lätta att datorisera. Arbeten som 

kräver spetskunskap som IT-sektorn. Men också jobb som handlar om 

omhändertagande/empati. Besöksnäringen är en sådan framtidsbransch. Skolan. 

Åldringsvården. Är Dalarö kanske en framtidsort i dessa avseenden`?   

Kultur – Dalarö har ett rikt föreningsliv att bygga samhällsengagemang och 

nätverkande på. Björn Å. berättade att Hembygdsföreningen beslutat att göra ett 

introduktionsprogram i bygdens historia för nyinflyttade. Nyligen togs ett annat initiativ 

att starta ett middagsnätverk på Dalarö, där familjer bjuder hem en invandrare som 

ett led i bl.a. spårkutbildning. Flera har nappat på det. DKFC har fått ett bidrag från 

en privatperson för att hedra Anders Franzéns minne. DKFC, Hembygdsföreningen 

och Turistbyrån diskuterar hur detta bidrag kan användas i arbetet att göra Dalarö till 

ett marint kulturcentrum som kan öka ortens attraktionskraft. SSIF har just avslutat en 

enkät, vars resultat kan avläsas på www.södraskärgården.com     

http://www.södraskärgården.com/
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Arbetsgrupper 

Beslöts att inrätta tre arbetsgrupper; 

 

1. Kommunikation och infrastruktur  

   IT, land/sjö transporter, P-platser, hamnar på Dalarö, Gålö, Ornö och Utö. 

   Parallellt pågår ett utredningsarbete inom Visit Haninge om platsutveckling. LO  

   försöker samordna arbetet. Följande kontaktpersoner är noterade. 

   LO Landin och Pia Nelson Önfelt (Dalarö), Bo Tyrefors, Robert Borg/Tina  

   Björkman, Peter Lidén (samtliga Gålö), Hans Siljebäck (Västerhninge), Carlo  

   Taccola (Vega) och Anders Willborg (Ornö). 

 

2. Kultur, skola  

    Leif Larsson, Richard Nordgård, Björn Åkerblom 

 

3. Befolkningsutveckling, boende 

    LO Landin och Tiit Vaalundi fick uppgift att sätta ihop en grupp 

Information, register 

Frågan om att samordna föreningarnas register berördes. Turistbyrån har resurser att 

sköta detta. 

 

Mötet avslutas  

 

 

LO Landin Dalarö 2015 02 26 
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BILAGA 

VISION DALARÖ 
2015 01 31 

I Stordalarö 2025 lever människorna i ett område som präglas av stark gemenskap, goda 

kommunikationer, ett rikt natur - och kulturliv och attraktiva händelser för såväl besökare som 

turister. 

VERKSMAMHETSIDÉ 

Ge människorna i Stordalarö förutsättningar att aktivt delta i samhällsbygget genom 

verksamhetsformer som föreningsliv, gruppsammanslutningar och enskilda insatser som ger kraft åt 

det förändringarbete som gör södra skärgården till utgångspunkt för dess framtida utveckling. 

VÄRDEGRUND 

Varje människa uppfattas som lärande och skapande med ansvar att påverka sin livsmiljö. Det lokala 

och globala samhället präglas av tillit, då varje människas kapacitet tas tillvara. 

Sammanfattning 

Utgångspunkter för det gemensamma förändringsarbetet är det arbete som Dalarö föreningsliv och 

boende bidragit med under året genom att berätta om hur man ser på den egna 

föreningsverksamhetens utveckling och sin egen personliga uppfattning om det framtida Dalarö.  

Framför allt är det förenings- och näringslivet på Dalarö som har bidragit med framtidstankar, men 

även Gålö, Ornö och Utö har givit liv åt ett framtida visionsarbete. 

I underlaget finns gemensamma intressen som kan sammanfattas i följande områden: 

 Befolkningsunderlag 

 Boende 

 Kommunikationer 

 Näringsliv 

 Hamnar 

 Kultur 

 

Befolkningsunderlag 

För att Dalarö, Ornö och Utö ska kunna utvecklas behövs ett större antal invånare, framför allt 

permanentboende men även fler fritidsboende. Ett ökat befolknings-underlag skapar förutsättningar 

för ökad sammhällsservice, näringsliv, skolor och förskolor samt föreningsliv. Insatser för att öka 

antalet invånare på Dalarö bör därför diskuteras och prövas. Arbetsgrupp tillsätts ; DUO, 

SSIF,DFF/Turism 
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Boende 

Ökat boende på Dalarö kräver att infrastruktur som kommunalt vatten och avlopp utvecklas liksom 

vägar och att mark för byggande avdelas.  Den kommunala marken på Dalarö är begränsad och 

möjligheterna att bygga hyresrätter är begränsat. Insatser för att hitta markytor för boende och olika 

boendealternativ som exempelvis vandrarhem, stuguthyrning, hotell  bör också  diskuteras och 

prövas.  

Arbetsgrupp tillsätts: DUO,DFF,DKFC 

Kommunikationer 

a) Dalarö bör vara replipunkt för en yrkessjötrafik , som också blir utgångspunkt för goda 

kommunikationer mellan Stockholm – Dalarö – Ornö – Utö och andra öar i södra skärgården. Insatser 

för att förbättra sjötrafiken bör diskuteras och prövas.  

Arbetsgrupp tillsätts; DFF/Turism, Ornö,  UTÖ, DKFC 

b) Flytta Ornöfärjan från Dalarö hamn och gör resan kortare och mer miljövänlig. Då minskar trafiken 

genom Dalarö till gagn för miljön och gör det möjligt att göra Odinsvägen till en ”gågata/affärsgata”. 

Insatser för att diskutera och se olika förslag bör göras. 

 Arbetsgrupp tillsätts; Ornö, DBK, DKFC, DFF/Turism 

c) Regelbunden busstrafik mellan Dalarö och Gullmarsplan är önskvär och även tätare turer. 

Lokalbussar från exempelvis parkeringsplatser utanför Dalarö som går i skytteltrafik. Insatser för att 

diskutera och föreslå förändringar bör göras . Arbetsgrupp tillsätts; Turism,SSIF,DUO 

d) Dalarövägen bör göras säkrare och en cykelbana mellan Dalarö och Handen bör anläggas. Insatser 

fören  bättre trafikmiljö bör diskuteras och prövas.  

Arbetsgrupp tillsätts; DUO,SSIF, DSK 

Näringsliv/Besöksnäring 

a) Skapa en levande företagsmiljö i det centrala samhället med lokaler som finns att hyra/köpa så att 

fler entreprenörer kan etablera sig på Dalarö. En levande Odinsväg med näringsidkare som kan ha 

öppet under helgerna och även på lågsäsongen. Öka samordningen mellan aktörer och föreningar. 

Utbyggnad av IT – verksamhet. Bygga upp det gamla varm/kallbadhuset med restaurang och ev. 

hamnkontor.  Skapa möjligheter för större evenemang/arrangemang. Insatser  för diskutera och 

föreslå verksamheter som kan ligga till grund för fortsatt arbete bör göras. Arbetsgrupp tillsätts; D 

KFC, DSK, DFF/Turism 

b) Parkeringsplatser. 

Dalarö har konstant brist på parkeringsplatser, vilket kulminerar under sommarmånaderna. Det är 

angeläget med förslag så att såväl miljön som trafiken blir bättre. Insatser för att diskutera 

alternativa parkeringsmöjlighetr bör göras . 

 Arbetsgrupp tillsätts; SSIF, DFF/Turism,D KFC 
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Hamnar 

Dalarös gästhamnskapacitet är undermålig med totalt ca 90 platser. En levande skärgård och Dalarö 

som replipunkt för båtlivet fordrar en gästhamnskapacitet som Dalarö förtjänar under högsäsong. 

Genom att utöka Askfatshamnen men exempelvis en ny pir och genom att omdisponera 

bryggkapaciteten kan man matcha en ny hamn vid Hotellbryggan. Fler bryggplatser för 

fastighetsägare på Ornö och omkringliggande öar bör beaktas. En komplettering till gästhamnen vid 

Fiskarhamnen och  vid båtmacken bör komma till stånd.  En ny kaj/landbrygga vid Vadviken med 

mastkran och matsskjul bör uppföras för öborna norr om Dalarö och Gränöfjärden. Insatser för att 

diskutera och föreslå  åtgärder för fortsatt arbete bör göras. Arbetsgrupp tillsätts; 

SSIF,DBK,DFF/Turism,Ornö,Utö 

Kultur 

Fortsätta öka Dalarös föreningsliv och samverkan. Skapa lokler för alla åldersgrupper, 

ungdomsverksamhet med vuxenstöd. Tillgång till ett bibliotek i samverkan med skolan. Öka 

samarbetet med skola/förskola för att sprida kännedom och kunskap om Dalarös historia. Använda 

Tullhuset som undervisningslokal och engagera barn och ungdomar i utvecklingen av Dalarö med 

omnejd. Arbetsgrupp tillsätts: D KFC, SSIF, Hembygdsföreningen. 

 


