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

1952.
S:t Lukasstiftelsen övertar Bellevue. Kallas då ”Dalarö gästhem”.
Byggmästare Lars Lindström köpte 1949 hotellannexet Bellevue efter Havshotellets konkurs, och
säljer 1952 till S:t Lukasstiftelsen.
Nedan några utdrag ur gästhemmets verksamhetsberättelse 1952-1981 som påverkat byggnaden
interiört och exteriört samt verksamhet som berört personer anknutna till Dalarö.
1952 Den 19 mars köper S:t Lukasstiftelsen fastigheten Bellevue för 188.500:- inkl. inventarier
beräknade till 25.000:-. De fortsätter direkt den renovering som Lars Lindström påbörjat.
Som grund ligger byggnadslovet som godkändes 1951. Bottenvåningens planlösning ändras för att
skapa fler små rum. Taken sänks för att man skulle kunna dra avloppsrör i blindutrymmet mellan
taken. Vid renoveringen rivs 22 st. väl fungerande kakelugnar.
1952 I september invigs gästhemmet som nu döps om till Dalarö gästhem.
1953 Ombyggnad och modernisering av köket och inredning av tre rum på vinden för personalen.
En pergola byggs på tomten där tidigare en fallfärdig stuga stod, vilken revs.
1954 Kyrkoherde Allan Lindeberg invaldes i gästhemmets styrelse.
Ytterväggarna isoleras och oljeeldning installeras, ombyggnad och modernisering av köket, tre rum
på vinden har inretts för personalen, terrassering av trädgården har försett med ny pergola.
1955 En dubblett för sommarbruk har inretts, oljeledningen har vidareinstallerats,
förbättringsisolering av ytterväggarna och köksinredningen har ytterligare kompletterats.
1956 Isoleringsarbeten av väggar har fortsatt. På tomten befintlig sommarstuga har delvis
reparerats.
1957 Fortsatt inredningsarbeten har utförts.
1958 Ombyggnader utförs för att bereda plats för retreater och konferenser. Ett vackert andaktsrum
skapas på verandan. Tomtens planering har förbättrats samt nytt staket har satts upp vid södra
gränsen.
1959 De bristfälliga balkongerna på västra gaveln tas bort. Larmsystem och nödbelysning installeras
och yttertaket repareras.
1960 Balkongerna på gavelns södra sida har tagits bort varvid nya fönsterbågar har satts in.
Omläggning av yttertaket har utförts. Totalrenovering av badrummet på övre våningen. Ny diskho
monteras i köket. Elledningsarbeten har utförts inkl. larmsystem och nödbelysning. Innerväggar har
ändrats.
1961 Förbättring av trädgården. Fastighetens utvändiga snickerier har förnyats. En stentrappa har
anlagts i trädgården.
1962 Stiftelsens gästhem firar sitt 10-årsjubileum. Gudstjänst hölls i Dalarö kyrka med predikan av
Allan Lindeberg.
1962 Köket har fått en mindre restaurangspis. Brandsäkerhetsanordning har förbättrats.
1965 Kyrkoherde Torsten Magnusson invaldes i gästhemmets styrelse. I styrelsen ingår nu två
kyrkoherdar från Dalarö. Genomgripande reparationer genomförs i kök, övre hall och korridor samt
tolv rum på övre våningen. Vidare inreds ett rum på bottenvåningen som sällskapsrum och
bibliotek.

1969 En legitimerad sjuksköterska Lilian och hennes make pastor Elof Rosén anställs som
föreståndarpar för gästhemmet. De flyttade in i stugan nedanför gästhemsbyggnaden som upprustats
och vinterbonats. Mot en lön av 40 000 kronor per år samt fri bostad och mat åtog sig paret att svara
för skötseln av gästhemmet.
1971 Reperationsarbeten har utförts efter höststormen 1969. Toalett och duschrum för personalen har
installerats i vindsvåningen.
1972 Hall och korridor har försetts med brandhärdig väggbeklädnad enligt brandmyndighetens krav.
Ny brandtrappa har satts upp. Vatten och avlopp har setts över enligt Hanige kommuns krav.
1973 Sven Britton har tjänstgjort som gästhemmets läkare och gjort regelbundna besök varje vecka.
För att uppfylla socialstyrelsens krav har ett duschrum inretts på bottenvåningen och en trappa upp har
såväl en ny toalett som ett kombinerat dusch- och toalettrum inretts.
1973 En ny reningsanläggning för avlopp anläggs på tomten.
1975 Omläggning av yttertaket, då det enligt fackmän ej längre ansågs försvarbart med ytterligare
lappningar. Under året har ansträngningar gjorts för att hitta en lämplig köpare till gästhemmet, men
utan framgång.
1976 Fasaderna ommålas enligt ett kulörprogram som utarbetats i samråd med länsantikvarien. Den
1 oktober 1976 säljs gästhemmet till Svenska kyrkans Diakoninämnd, som fortsätter att driva
verksamheten fram till 1981.
1981 All gästhemsverksamheten upphör.
1981 Ola och Greta Lundström köper Bellevue och bedriver nu pensionatsverksamhet sommartid och
konferensverksamhet vintertid.
Anm.
Beträffande byte av fönster se
”Året var”: 1952- Fönstren på Bellevue byts ut till modernare typ och fönstrens överdel täcks över.

