2002.
Societetshuset blir privatbostad.
Övre Tegnérsvägen 4, Dalarö 3:47.
Societetshuset var redan under 1700-talet lotsåldermannens gård. Då sannolikt en enplans
allmogelänga. Georg Gagge åren 1734-1776. Därefter flera lotsåldersmän och såldes 1862 av
överstelöjtnant Cedercronas arvvingar till Adolf Lindgren, Stockholm. Han byggde om hela huset under
mitten av 1860-talet som då blev det berömda Societetshuset.
Sin storhetstiden hade Societetshuset mellan åren 1864 och 1914.
År 1868 hyrde den kände författaren August Blanche rum i Societetshuset. Han åkte till Dalarö för att
få inspiration. Vid den tiden ägdes huset av fru Lindgren, som hade matservering i huset.
Societetshuset ansågs vara ett mycket finare ställe än Dalarö hotell, så när den kungliga familjen
(Oscar II) besökte Dalarö var man alltid på Societetshuset och dansade.
År 1885 hade fru Lindgren slutat med matservering och den så kallade badsocieteten hade upphört,
men man kunde fortfarande hyra rum här. Ville man ha en bit mat fick man däremot gå ner till
hotellet.
1928-09-01 köper tulltjänstemannen Karl Gustav Borg fastigheten.
1935-04-15 blir Emelia Borg ägare och får lagfart 1935-05-22.
1947-06-07 blir Fru Helfrid Margareta Dagmar Fuchs ägare enligt gåvobrev.
(dotter till Emelia och Karl Borg).
1954-07-18 Fru Inez Nilsson blir ägare.
På 1950-talet var Societetshuset så förfallet att det hotades av rivning. Det gamla varmbadhuset och
badhotellet hade redan försvunnit och nu stod Societetshuset i tur. Dessbättre blev det inte så.
1958 köper Helga Broman fastigheten. Hon bedriver här pensionatsverksamhet och arrangerar fester
av olika slag.
I DN 5 juni 1958 finns en annons att Societetshuset har ny direktion och är nyrenoverat.
1981 förklarades Societetshuset som byggnadsminne.
Efter Helga Bromans död 1989 ärver hennes dotter Ulla-Britt Karlsson och hennes söner, Hans och
Peter Melander fastigheten och verksamheten bedrivs som tidigare.
Från och med 2002 finns här ingen verksamhet och Societetshuset används som privatbostad.
Ägare från 2002 är Dalarö Societetshus AB.

