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

2006.
Postkontoret på Dalarö stängs. Posten sköts nu av Dalarö Skärgårdsservice vid Hotellbryggan.
1998 tog Elinor Carlman över postverksamheten och flyttade till Odinsvägen 29A i hörnet mot torget.
2006 lades Svenska Kassaservice AB ner och bara pakethanteringen fanns kvar. Då avtalade Elinor med
Dalarö Skärgårdsservice/Macken att sköta posthantering i deras lokaler vid Hotellbryggan.

1967.
Posten flyttar till Odinsvägen 20, där den blir kvar till 1998.
De olika postkontoren:
1770 öppnas det första postkontoret på Dalarö i Kommentanthuset med adress Dvärgbacken 1.
1893 finns postkontoret i huset Postvägen 3. Där det blir kvar till 1944.
1944 flyttar postkontoret in i Tegelhuset vid Odinsvägen 18, där det blir kvar till 1967.
1967 flyttar postkontoret till Odinsvägen 20.
1998 tog Elinor Carlman över postverksamheten och flyttade till Odinsvägen 29A i hörnet mot
torget. 2006 lades Svensk Kassaservice AB ner och bara pakethanteringen fanns kvar. Då
avtalade Elinor med Dalarö Skärgårdsservice/Macken att sköta posthantering i deras lokaler vid
Hotellbryggan.

Mer att läsa om postverksamheten på Dalarö finns
i Lars Liwendahls bok: En post- och kulturhistorisk
vandring under fem sekel utgiven 2013.
Karta och bilder
på postkontoren.

Några andra noteringar om berör postverksamheten på Dalarö.
Postkontoret i fastigheten Odinsvägen 18. År 1943-1944 inköpte fru Elsa Rigolet, som ägde
Odinsvägen 14, Odinsvägen 18, och lät där uppföra en fastighet, som inrymmer i första våningen
ett bageri och en försäljningsbutik, ett postkontor, en elektrisk affär samt i andra och tredje
våningen bostäder.
Posten delade fastigheten Postvägen 3 med telegrafen.
Posten flyttade från Postvägen 3 redan 1944 men telegrafen blev kvar till 1952. Det var då
Tore Hagbergs Tryckeri AB flyttar in i fastigheten.
1959 ändrades benämningen poststation till postexpedition då omsättningen hade höjts.
Berta Viola Waldaeus blev chef med titeln Stationsmästare.
1970 firas att reglerad postgång funnits på Dalarö i 200 år.
2006 Den slutliga verksamheten upphör och postkontoret stängs och kvarvarande postverksamhet
lämnas ut på entreprenad s.k. ”post-i-butik”.
Sedan 2006 är Dalarö Skärgårdsservice post-/paketombud.
Se även DHF:s medlemsblad Shimmyn nr 1 2008:
Postfröken May Ek.

Se även DHF:s redovisningar:
Dvärgbacken 1 = SC110.
Postvägen 3 = SC119.
Tegelhuset, Odinsvägen 18 = SC130.

Postkontoren på Dalarö
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Första postkontoret som öppnade 1770.
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Postvägen 3, slutet 1893-1944, där
telegrafstationen fanns kvar till 1952.
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Dalarö Skärgårdsservice vid Hotellbryggan år 2020.
Odinsvägen 18, Tegelhuset, 1944-1967.
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Huset vid Odinsv. 20
fick problem med fukt
så huset revs 1990.
Sedan 1992 finns
nuvarande hus på
samma plats.

Odinsvägen 29A, 1998-2006.

Odinsvägen 20, 1967-1998.

