
Bostadsbristen är stor på Dalarö, och både kommunen och Dalaröborna har varit överens om att det behövs lägenheter på gamla 
folkhögskoletomten i byn, där Villa Lyngsåsa ligger.

Men hur många bostäder som ska byggas, och hur de ska se ut, har varit en stridsfråga i flera år.
Tomten ligger mitt bland Dalarös gamla karaktäristiska trähus. Nätverket Dalarös vänner, som bland annat haft stöd av tidningsmannen 
Thorbjörn Larsson, har lämnat motförslag på 34 lägenheter i en mindre modernistisk stil.

Men nu har fastighetsägaren BTH bostad tagit fram sitt slutgiltiga förslag.
Och striden mellan kommunen och grannarna till Lyngsåsa tycks ha bedarrat något.

– Det blir ett fantastiskt mycket bättre område än de femvåningsbetonghus som det ursprungligen handlade om. Men jag tycker det är konstigt 
att allmänheten inte får tillträde till vägarna, man måste ta en omväg längs sydvästra delen av tomten för att komma till ett område som blir 
allmänt, säger Måns Claeson från Dalarös vänner.

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen – trots det har BTH startat försäljningen.

– Det är inte ovanligt, och det är viktigt att poängtera att vi följer den demokratiska processen. Ingen som tecknar upp sig nu är bunden att köpa 
om detaljplanen inte går igenom, säger Stefan Norberg, vd på BTH bostad, som säger att BTH vill vara med och utveckla Dalarö genom Lyngsåsa-
projektet.

– Vi hade en visning av prospektet, på plats på Lyngsåsa, förra söndagen och 80 procent av de som kom var Dalaröbor, det tycker vi är jättekul. 
Byggstart planerar vi framåt vårkanten, och inflyttning sker 2017 enligt vår prognos.

De 51 lägenheterna planeras i 13 hus, fördelat över tvåor till fyror, och hamnar på strax under 60 000 kronor per kvadratmeter.

De boende får bland annat tillgång till en privat strand.

31 augusti 2015

Lyngsåsa

Baldersvägen 42-48

Dalarö 6:50. 



BTH - Prospekt

Hus nr 10 uppe vid Baldersvägen var det hus som blev klart 
först och inflyttning skedde 2018-02-09.

Hus nr 10



2016-11-28 Rivningsarbetet har påbörjats
av huset Baldersvägen 48.

Lyngsåsa Baldersvägen 42-48, Dalarö 6:50. 

2016-12-01

Huvudbyggnaden

2011



2017-05-24 
Klart för gjutning av första huset, nr 10.

2017-06-21
Montering av byggkran.

2017-07-06



2017-08-30

2017-10-10

2017-08-28 I bakgrunden syns Baldersvägen nr 45.



2017-09-13



2017-10-10 Högst upp på bilden syns Torsvägen 30.



2017-11-02 2017-11-02 Vy från Baldersvägen, hus nr 10 t.v.

2017-11-17 2017-12-22



2018-01-05

2018-01-05



2018-01-05



2018-01-25

2018-02-09

Inflyttning i det första klara huset



2018-03-21



2018-03-27

2018-02-26

2018-03-27 Betongbil lämnar Lyngsåsa.



2018-03-27 Vy från Baldersvägen invid Skansbacken.



2019-04-23



2019-04-23



2019-04-23



2019-04-23 
Före ombyggnad och renovering av huvudbyggnaden.



Renovering av huvudbyggnaden har påbörjats, 2020-01-22.



Kortfattad tillbakablick  Lyngåsas ägare genom åren.

Lyngsåsa, Baldersvägen 42- 48 är en sammanslagning av flera stadsägor.

Vid mitten av 1800-talet ägdes området av änkan efter fiskaren Morin f.1806, (Gift med Beata Eklund f.1805). 

1885 köptes stadsägan av musikhandlare Lars Rylander, som troligen var den första sommargästen som köpte 
ett hus på Dalarö. Han sålde vidare till grosshandlare Alm.

Baldersvägen 42 byggdes 1889 och här bodde under en längre tid William Lindberg som ägde Södra varvet i 
Stockholm. För detta hus finns planer för en restauration.

Baldersvägen 44-46. Alm sålde i sin tur till grosshandlare Johan Robert Thegerström. Familjen Thegerström 
bodde i det som då kallades villa Bergshyddan, som låg där huvudbyggnad på Lyngsåsa nu ligger. Sonen Robert 
var en av tidens mest uppskattade porträttmålare och god vän med August Strindberg.
Den svensk-engelske grosshandlaren och finansmannen William Olsson, köpte Bergshyddan efter 
Thegerströms. 
Bergshyddan köptes 1922 av finansmannen Erik Åkerlund, som därefter i olika omgångar 1926-38 byggde om 
till det som i dag är huvudbyggnaden på Lyngsåsa.
Erik Åkerlund köpte därefter övriga intillliggande fastigheter, Baldersvägen 42 och 48.
Samtidigt planerades trädgården om rejält. Den sanka delen norr om Skansberget fylldes upp med jordmassor 
som transporterades hit med skutor. Nere vid hamnen och stora bryggan mot Jungfrufjärden höjdes 
marknivån.
Nedfarten till huvudbyggnaden flyttades österut. Tidigare gick den där Frälsningsarméns elevhem låg. 
1924 bygger Åkerlund sitt Ekotempel, som efter hans död 1940 flyttas det till Norra kyrkogården, som hans 
mausoleum.

Baldersvägen 48 ägdes 1866 av Helena Löfström maka till en mästerlots.
Det var här som Fia Löfström i Kroken bodde. Av henne lånade pigorna på Hemsö en tupp när de var i Dalarö 
och mötte Carlsson, den nye drängen på Hemsö (Kymendö). 
En tid har huset använts som trädgårdsmästarbostad.

När Erik Åkerlund avlidit 19 40 köptes fastigheten av Nils Sture Persson som bodde året runt på Lyngsåsa. Sture 
var en aktiv man, som spelat en viktig roll i Dalarös utveckling. Han köpte in mark av Sandemar och bildade 
Dalarö havsbad AB som exploaterade Schweizerdalen.
Hans växthus och delar av trädgården var en uppskattad handelsträdgård. 

Den 14 september 19 58 köpte Frälsningsarmén Lyngsåsa av N.S. Persson dödsbo och startade den 27 februari 
19 59  Dalarö folkhögskola.

2006 flyttade Folkhögskolan flyttade från Dalarö till Ågesta.

BTH Bygg AB köper fastigheten 2006 för att bygga bostadsrätter.

2016 Efter många protester och förändringar av byggplanerna kan byggnationen äntligen påbörjas.

2018-02-09  Sker den första inflyttningen i det första färdigställda huset.

Baldersvägen 42 byggt 1889.

Baldersvägen 44 Som revs 2017.

Baldersvägen 48 Som revs 2017.

Hembygdsföreningen har mycket mer om 

Lyngsåsas historia för den som vill veta mer.

Se t.ex. bilder i DHF bildarkiv

162, 774, 2469, 3011, 4032, 4181, och 4582.
http://www.dalarohembygd.se/Bildbanken.h
tml
DHF skrifter

Konstnärsliv på Dalarö.
Dalarös gamla sommarvillor, del 1.
Eller kontakta oss.



Kortfattad tillbakablick

1932 Innan infarten flyttades.

1926

Huvudbyggnaden på 
1930-talet.

2008
Villa Bergshyddan
Som efter ombyggnad 
1926-38 blev Lyngsåsa



Erik Åkerlunds Ekotempel.

Kameraplacering för 
ovanstående bild.I bakgrunden t.h. syns 

villa Bergshyddan.

1930-talet
Huset mitt i bild är Baldersvägen 52.
Utsiktstornet t.v. på bilden är nu rivet. Det 
stod på Baldersvägen 47, ”Mors Minne”.



2004 Frälsningsarmens undervisningslokal.

2004 Elevbostäderna syns i bakgrunden.

2008-07-26
Vy från sjön.


