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

1947.
Byggnadstillstånd beviljades för en bro till Rosenön. Brobygget var ett beredskapsarbete med bidrag
och lån från Staten. Gångbron låg ungefär där nuvarande bilbron går. Rosenön var således en ö utan
landförbindelse fram till 1947.
Innan bron anlades till Rosenön var de tvungna att använda båt.
Ansökan om att bygga en gångbro av trä mellan fastlandet och Rosenön inlämnades redan 1939 av
familjen Söderberg, men bron byggdes först 1947.
Enligt DN den 2 april 1947 framgår att byggnadstillstånd beviljats av arbetsmarknadskommissionen
för fil. dr. Gunnar Söderberg att anlägga en bro mellan Smådalarö och Rosenön.

fil. dr. G. Söderberg, Dalarö, för att anlägga bro med
tillhörande trappor mellan Smådalarö och Rosenön i
Dalarö.

Bron var en gångbro utförd i trä
med segelfri höjd som låg där
nuvarande bron ligger. Inga trappor
behövde byggas i enlighet med
byggnadstillståndet.
Vy mot Smådalarö.

Senare byggda broar.

När LKAB tog över Rosenön 1957 och där hade sin kursgård, byggde de en ny bro 1959.

Bron till Rosenön 2021.
Skypemiljardären Niklas Zennström köpte Rosenön 2009 av Hyresgästföreningen, varvid
ön genomgick en stor förändring. Anläggningen med 100 gästrum och tjänstebostäder,
konferenslokaler, restaurang och en SPA-anläggning revs för att ge plats åt en helt ny byggnation.
Den nya anläggningen stod klar 2016. Bron försågs då med en grind och inpassagekontroll samt
ett vakthus.
Den vackra huvudbyggnaden som uppfördes av doktor Söderberg skulle bibehållas enligt
bygglovet, men fick rivas. Det visade sig att grunden var i dåligt skick. Den nya huvudbyggnaden
har på ett förtjänstfullt sätt återskapats med sin vackra fasad.

