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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1960-talet. Den stora rivningsvågen i Sverige drabbar även Dalarö.
Dalarö har förändrats i långsammare takt då det löpande byggts och byggts om villor och nya
områden med hyreshus och bostadsrätter har tillkommit.
Även en del brandtillbud har förändrat några fastigheters utseende.
Många av husens snickerier har försvunnit då många öppna verandor byggts in och husens fasader
putsats eller klätts med eternitplattor.
Nedan finns några historiska uppgifter om när karaktärsfulla byggnader revs och när större
byggnationer genomförts, vilka starkt förändrat Dalarös karaktär.
För att få en bättre insikt i de förändringar som berört Dalarö finns under ”Året var” olika händelser.
Händelser som DHF anser vara värda att nämna, och gjort en kortfattad specifik beskrivning av.
Även DHF:s bildanalyser och redovisningar från olika studiecirklar ger bra kännedom om byggnader
och utvecklingsskeenden. DHF bevakar fortlöpande utvecklingen av Dalarö.
Några av de rivna byggnaderna som gav karaktär åt Dalarö.
Varmbadhuset i Fiskarhamnen revs 1952.
Kallbadhuset vid Dalarö Strandväg revs 1928.
Spökslottet i hörnet Torsvägen-Baldersvägen var ett pampigt hus som revs 1946.
Strand hotell, Odinsvägen 2 revs 2019 för att ge plats åt annan bebyggelse.
Sydamerika nedanför Nordamerika, Heimdalsvägen revs 1960.
Dalarö Hotell och Stenhuset vid Hotellbryggan revs 1965.
Vid Dalarö torg: 1967 revs mjölkaffären och stallarna, på 1940-talet revs fattighuset och 1972 revs
kiosken.
Större byggnationer som förändrat Dalarö.
Hyreshusen vid Dalarö torg, Odinsvägen 27A, 27B 1992 och 29A och 29B som invigdes 1993.
Se även året var 1965.
Hyreshusen Sagavägen/Verdandivägen uppfördes 1992 och består av trähus i 2 våningar utan hiss
med egen ingång.
Längan vid Odinsvägen 20 byggdes 1992 samtidigt som Wallinvägen 21.
Tegelhuset, Odinsvägen 18 uppfördes på 1940-talet.
Området på Askfatsberget, där byggdes 2002-2009 14 villor, Berghamnsvägen 27-53.
Nedre delen av Odinsvägen mot kanalen, har under åren bebyggts med villor på bägge sidor.
Dalarö kanal invigdes 1939.
Lyngsåsa har genomgått flera förändringsfaser, där den sista var den största, då området 2016
började bebyggas med bostadsrätter.
Schweizerdalens fritidsbebyggelse planerades 1940 och Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk
förening bildades 1952. I områdena nordöst om Schweizerdalen; i Kolbotten, Malmen och
Tegelbruket, finns en blandning av fritidshus och åretruntbostäder med viss övervikt för fritidshus.
Smådalarö har efterhand fått fler fastboende och Rosenön har genomgått stora förändringar.
Bageriet brinner 2001 och ersätts av Dalarö Bageri i bottenvåningen och hyreslägenheter i
övervåningen.
Tykö pensionat revs också för att få plats med hyreshusen vid Torget 1993.
Trav-In, Odinsvägen rivs och ersattes av fastighet med tre bostadsrätter och affärslokaler i
bottenvåningen 2006.
Gamla bankhuset rivs och ersattes av fastighet med bostadsrätter 2016.
Apoteket,Odinsvägen 26B upphör 1981 och byggs om till kommunal förskola.

