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

2005.
Första spadtaget till Dalaröhallen i Askfatshamnen togs den 25 oktober 2005 och hallen invigdes
den 25 augusti 2006.
Tisdagen den 25 oktober klockan 12.00 tas det första spadtaget för den nya idrottshallen på Dalarö.
Alla som bor och verkar på Dalarö är inbjudna och spadtaget tas av Kommunstyrelsens ordförande
Pelle Svensson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Noord, Kultur- och
fritidsnämndens ordförande Gunnel Trelje samt av en representant från entreprenören Skanska.
Idrottshallen kommer givetvis bli ett lyft för Dalarö skola men även för hela samhället på Dalarö säger
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Noord (s) som också är ordförande i den styrgrupp
som finns för byggprojektet.
Alla som bor och verkar på Dalarö, och framförallt personal och elever på Dalarö skola, är inbjudna till
spadtaget, då fick de möjlighet att se hur den nya idrottshallen kommer att se ut när den står klar inför
höstterminen 2006. Det har inte varit problemfritt för kommunen att komma igång med bygget. Det
första hindret var placeringen av den nya idrottshallen. Efter många diskussioner hamnade
idrottshallens placering nere i Askfatshamnen. Ett förslag som fick brett stöd av Dalaröborna.
Nästa hinder var att kommunfullmäktige avsatt 25 miljoner kronor till den nya idrottshallen och de
första anbuden som kom in låg högre än detta.
Tillsammans med intresseföreningen Dribblingen, som är en sammanslutning av bland annat
idrottsföreningar och enskilda på Dalarö, så har förslaget arbetats om för att kunna rymmas inom den
ekonomiska ramen.
Även fasaden på den nya idrottshallen har diskuterats. För att få bygglov så måste byggnaden passa in
i den omgivande miljön vilket inte har varit helt lätt men med träribbor som omger idrottshallen så har
även detta fått en lösning.

Första spadtaget.

