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

1940.
Planeras Schweizerdalen för fritidsbebyggelse.
Schweizerdalen var i slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet ett populärt
område för promenader, eller spatserturer. Då männen var klädda i vita linnekostymer och damerna
bar parasoller och man vandrade i den uppfriskande barrskogsnaturen.
Planområdet angränsar till Sandemars gods ägor och utgör den nord-västra delen av Dalarö.
Till största delen är området beläget på en syd-östlig sluttning ner mot Sandemarsviken.
Området som även består av stamfastigheterna Vadet 3:1 och Sandemar 6:1 exploaterades i början
av 1950-talet av Dalarö Havsbad AB för i huvudsak fritidsbebyggelse. Det blev den förmögne
Dalaröbon direktör Sture Persson, som då bebodde villa Lyngsåsa, som tillsammans med chefen för
Europafilm, Gustav Scheutz samt sin styvson Ingmar Matsgård som kom att förvärva området. De
köpte in marken av Sandemar och bildade Dalarö Havsbad AB som exploaterade Schweizerdalen.
Direktör Persson kallades ”södra Sveriges biografkung” och var även stor delägare i Europafilm, samt
i Dalarö Rederi AB, ett rederi som bedrev sjöfart med tankfartyg på världshaven.
Det första man gjorde var att avverka mängder av skog, som såldes på den Holländska marknaden.
Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening bildades 1952 och hade konstituerande
styrelsemöte den 15 maj.
Föreningen är en ekonomisk förening med syfte att tillgodose medlemmars gemensamma intressen
och skötsel av anläggningarna. Verksamheten styrs övergripande av föreningens stadgar och de
beslut som fattas på den årliga föreningsstämman till vilken samtliga medlemmar kallas.
Senare övertogs ansvaret för vägar m.m. av nuvarande tomtägareförening. I området finns år 2020
328 fastigheter av vilka ca drygt hälften bebos permanent. Några fastigheter nyttjas för kommunal
verksamhet.
Markområde består av vägar, park, parkmark, skog, badstränder, hamnar och två vattenområden,
ett i Vadviken och ett i Sandemarsfjärden. Här ingår även ön Sumpholmen och
Sandvikssjön. Föreningen äger även några enstaka obebyggda tomter. Inom området finns en
idrottsplats som ägs av Haninge kommun (gåva mellan tomtägareföreningen och dåvarande Dalarö
kommun på 1960-talet i utbyte mot hjälp med skötsel av föreningens badstränder för evinnerlig
tid).
Idrottsplatsen nyttjas och sköts av Dalarö Sportklubb (DSK). Ett mindre område intill Vadviken
utarrenderar föreningen till Dalarö tennisklubb för banor och klubbhus. Även ett område intill
banorna utarrenderas till ett flertal mobiltelefonbolag.
Området håller på att succesivt omvandlas från fritidshusområde till ett område med mer
permanent karaktär med ett ökande inslag av åretruntboende. I områdena nordöst om
Schweizerdalen; i Kolbotten, Malmen och Tegelbruket, finns en blandning av fritidshus och
åretruntbostäder med viss övervikt för fritidshus.

Annonser i DN införda av Dalarö Havsbad AB.

Marken i Schweizerdalen började säljas
1947 och tomtägarna anslöt sig efterhand
till Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk
Förening som bildades1952.
13 november 1947.

14 juni 1949.

7 januari 1947.

21 april 1949.

14 januari 1953.

7 juni 1950 och 16 april 1951.

29 april 1954.

15 april 1954.

