Året Var
Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet
och med hjälp av boende på Dalarö.
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Se nästkommande sidor

1911.
Det fattas ett beslut i kommunalnämnden om att bygga en arrestbyggnad vid Dalarö torg.
I en skrivelse till kommunalnämnden i september 1911 begärde länsman Djervf att en arrestlokal
skulle byggas. Vilket beviljades i oktober samma år. Se utdrag ur kommunalprotokoll nedan.
Utdrag ur kommunalprokoll 1911
§6 September: Från fjerdingsman Djervf hade inkommit en skrifvelse hvari han begärde att kommunen skulle
anskaffa en för samhället lämplig arrestlokal. Nämnden som fått påstötningar om samma sak från äfven andra
håll, föreslår derför stämman att bevilja den af Djerfv gjorda anhållan.
§4 Oktober, budget: Stämman af den 18 september, som beslöt uppförandet af en arrestlokal, hade lämnat
kommunalnämnden i uppdrag, att till oktoberstämman inkomma med förslag till kostnad och lämplig plats för
densamma. Nämnden hade för detta ändamål ställt sig i förbindelse med såväl byggnadssnickare som
cementarbetare och på grund af från dem lämnade uppgifter har följande kostnadsberäkning uppgjorts å en
byggnad med 4 m. i längd, 3,6 m. i bredd och 2,5 m. i höjd invändigt, hvilken storlek länsman E. Wahlrot ansåg
tillräcklig, samt inredd i enlighet med bilagda planritning (Bil. I). Enligt bilagda kostnadsberäkning (Bil. II) skulle
byggnaden af plank och bräder draga en kostnad af 850 kr. Enligt bilagda kostnadsberäkning (Bil. III) skulle
densamma, uppförd af beton och trä, kosta 1.000 kr. Af dessa båda förslag vill nämnden förorda det af beton,
fastän något dyrare. En sådan byggnad blir ovillkorligen solidare och underhållskostnaderna komma att ställa
sig billigare, på samma gång möjlighet finnes att där anordna eldstad, hvilket kronofogden ansåg vara
nödvändigt. De af nämnden tänkta platserna för den blifvande byggnaden tillåta ej enligt
byggnadsförordningen uppförandet af byggnad af trä med eldstad. Angående platserna har nämnden tänkt sig
antingen Dalarö torg eller tomten, där spruthuset är beläget.

Konstnär Bo Tilliander.

Arresten.

Mer om arresten.

Arresten uppfördes bakom mjölkaffären som Artur Norberg (son till Fredrik Norberg) hade i den
fastighet som han övertog 1946 tillsammans med hustrun Stina. Mjölkaffären revs 1967 för att lämna
plats åt flerfamiljshus och verksamheten flyttade då till Odinsvägen 22. Troligtvis revs arresten även
samma år eller några år tidigare.
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Vy från Dalarö torg.

Dalarö torg.
Flygfoto från slutet av 1920-talet.

Konstnär Bo Tilliander.
Några andra utdrag ur kommunalprotokollen, där länsman Djervf omnämns.
Till nämnden hade inkommit en skrifvelse från Fjerdingsman Djervf. I denna framgick att Direktör Löfvander,
innehafvare af Dalarö Hotell, öfverskridit sina utskänkningsrättigheter flera gånger till allmän förargelse för samhället.
Nämnden beslöt derför, att genom Ordf. till Direktör Löfvander framföra en sträng uppmaning att hädanefter noga följa
rättigheterna då i annat fall nämnden ser sig tvungen att framföra klagomål om skötseln af Dalarö Hotell till Konungens
Befallningshafvare för att få rättigheterna indragna.
Föredrogs en skrifvelse från Fjerdingsman J. E. Djervf, om vissa inskränkningar vid försäljning af maltdrycker från
Stockholms Bryggeriers filial Almedal i Dalarö. Kommunalnämnden ansåg de af Fjerdingsman Djervf begärda
inskränkningar böra göras och ville för sin del förorda desamma för kommunalstämman.
Från Fjerdingsman Djervf hade till kommunalnämnden inkommit en skrifvelse med begäran om nämndens utlåtande
öfver en af honom föreslagen kloakanläggning längs Odinsvägen. Nämnden instämmer nog med Fjerdingsman Djerfv att
den i sanitert afseende kan vara behöflig för platsen och anser ej heller några hinder för anläggningen finnas. Dock
behöfs ju en fullt klar kostnadsberäkning och först och främst pengar till anläggningen, anser derför det vore bäst en
kommitté tillsättes för att utreda frågan.
Från Södertörns brödbyrå hade inkommit en skrifvelse till nämnden att utse tvenne kontrollanter för att öfvervaka
gällande föreskrifter med afseende å framställande och saluhållande af bröd m.m. Till nämnda kontrollanter utsågs inom
Dalarö Kommun polismannen E. Djervf och bageriidkaren C. Carlsson.

