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Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden och 1 konstituerande möte.
Styrelsen har haft fortlöpande kontakt med Kultur och Fritid, Haninge kommun, i
frågor som berör vår verksamhet.
Föreningen är ansluten till ”Stockholms läns hembygdsförbund”.
Föreningen är medlem i den ideella föreningen Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum.
Föreningen är representerad i kommunstyrelsens samrådsorgan
”Skärgårdsgruppen”.
Representanter för föreningen har deltagit i träffar med övriga hembygdsföreningar i
Haninge. Föreningen var värd för möte i Tullhuset med Haninge Hembygdsgille,

Gålö Gärsar, Utö Hembygdsförening samt Muskö Hembygdsförening. Vid mötet
närvarade också representanter från Kultur-och fritidsförvaltning i Haninge kommun.
Ekonomi
Föreningen har fått föreningsbidrag från Kultur och Fritid i Haninge Kommun och
cirkelbidrag från SENSUS studieförbund. Föreningens ekonomi framgår av balansoch resultatrapporten.
Medlemmar/rekrytering
Föreningen hade 381 medlemmar, varav 51 nya medlemmar den 31 december 2018
och 3 hedersmedlemmar. Rekrytering har skett bland såväl gamla Dalaröbor som
nyinflyttade personer.
Information om vår verksamhet har skett genom utdelning av ett värvningsblad.
Medlemstidning - DalaröShimmyn
Vår tidning, DalaröShimmyn, har under året utkommit med fyra nummer. Information
har där lämnats om våra aktiviteter tillsammans med andra lokala nyheter, intervjuer
samt historiska tillbakablickar. En specialutgåva av DalaröShimmyn togs fram inför
föreningens 20 års jubileum.
IT
Vår hemsida, med adress: www.dalarohembygd.se, ger en överskådlig bild av
föreningens verksamhet. DHF är representerat via Facebook, där vi förmedlar
information om samhällsförändring sammanlänkat med historia.
I Pagoden, vid Franzéns bod och på vår anslagstavla vid torget sitter ”QR-koder” och
där finns även ”Specifika adresser” uppsatta, så att besökande lätt kan nå
informativa hemsidor.
En del av vårt bildarkiv finns också tillgängligt på hemsidan. Föreningen tar även
fram en speciellt utvald bild varje månad, som läggs ut på vår hemsida, sätts upp på
föreningens anslagstavla vid torget och delges Träffpunkten på Odinsvägen.
Årsmöte
Årsmöte hölls den 25 mars i Tullhuset med sedvanliga årsmötesrutiner. Denna gång
blev det mingel med bubbel och snittar och över sextio personer slöt upp.
Specialutgåvan av DalaröShimmyn 20 år, delades ut till medlemmarna efter
årsmötet.
Vid årsmötet fick föreningen ta emot årets stipendium från Dalarö Villaägarförening
ur Mårtens Sterners Minnesfond.

Aktiviteter
● 13 april höll Gurli Malmsten föredrag om Konstnärsliv på Dalarö för Rotary.
● 10 maj, Kristi himmelsfärdsdag, hölls Gökotta med sång och musik
tillsammans med Dalarö kyrka på Amerikaberget.
● 22 maj hölls ett föredrag på Tullhuset om ”Fiskköpare, sumpskeppare och
deras seglande sumpar” med Lars G. Soldéus.
● 30 maj gjorde Gurli Malmsten en Historisk vandring på Dalarö för Haninge
kommun.
● Lagom till sommaren kom föreningen ut med häftet “Stort och smått om
Smådalarö”. Häftet som bygger på cirkeln om Smådalarö har blivit en
storsäljare.
● 12 juni gjorde Kinna Ahlmér en Historisk- och konstnärsvandring för PRO
Högalid.
● 15 juni gick vår medlemsutflykt med Vindbådan till Bruno Liljefors vackra
Bullerö med ett stort antal deltagare. Den kunnige guiden Jan Olsén underhöll
oss med berättelser om konstnärsliv och djurliv på ön. Han informerade oss
också om situationen i Östersjön, som snart kommer att innehålla mer plast
än fisk, om inget snart görs. På ängen vid jaktstugan intog vi medhavd
matsäck och tillfälle gavs också till härliga promenader i soligt väder.
● 7 juli gjorde Gurli en Historisk vandring, den 22 juli en Konstnärsvandring på
Dalarö samt den 19 augusti en Strindbergsvandring. Alltid uppskattade
vandringar med många deltagare.
● 15 september gjorde vi en medlemsutflykt till ”Tornberget” med Kinna Ahlmér.
Under andra världskriget fanns här ett luftbevakningstorn, som revs 1981.
”Tornsvalorna” skötte här bevakning och larm. Under våren hade ett 10 meter
högt utsiktstorn invigts på Stockholms högsta punkt 111 meter över havet.
Härifrån hade man en vida överblick runt om och fram till havet.
● 21 september var föreningen värd för Haninge Hembygdsföreningars årliga
möte i Tullhuset.
● 15 januari 2019 blev det så dags för efterlängtat boksläpp av Gösta Maijgrens
”Dalarölotsar”. Ett ämne som intresserade många Dalaröbor. Boken är i A4format och berättar på 128 sidor om det stora lotssamhälle Dalarö varit. Här
finns mycket dramatik och många intressanta historier och här märks Göstas
passion för ämnet. Ämnet har också studerats i en cirkel.
● 27 mars 2019 är det inplanerat ett föredrag i Tullhuset om Lyngsåsa med Lars
Åhsberger.

Studiecirklar
Hitta historien
Dalarö Hembygdsförening disponerar en stor mängd gamla foton, som successivt
utökats. I studiecirkeln har deltagarna tagit fram och dokumenterat bildernas historia,
som resulterat i ett flertal fotopärmar och ett digitalt bildarkiv. En del av bilderna som
mer djupgående analyserats finns utlagda på hemsidan under rubriken "Bildarkiv".

Cirkel om Pensionat på Dalarö
Denna cirkel har nu pågått två terminer och håller på att avslutas. Vi ser förstås fram
emot en liten skrift också om detta intressanta ämne. Vi påbörjar därefter en cirkel
”Äldre hus på Dalarö”.
”Pagoden”
Den gamla telefonkiosken, som invigdes sommaren 2016, är fortfarande mycket
uppskattad. Här brukar sommargästerna logga in sig med mobiltelefonen under
adress dalaro.biz/info.
Anders Franzéns bod
Under våren och sommaren har fönster renoverats. Ytterbågarna har bytts ut, oljats
och målats och glasen kittats om av Roland Palm. Nu återstår fönsterbyte på gaveln
och att måla sidan mot sjön.
Stormvarningssignaler på Lotsberget
Edvin Palm har fortsatt sitt arbete med svetsning av klotet och nu skall konen målas
en gång till.
Därefter kan klot och kon monteras på liggande signalmast, vilket vi hoppas kan ske
under våren.
Strindbergsstaty på Amerikaberget
Förslag att låta göra en ny gjutning av Carl Eldhs staty av den unge Strindberg i
skärgården och placera den på Amerikaberget stöttas av kommunen och DHF.
Sökning efter sponsorer pågår.
Strindbergsstugan på Dalarö udd
Nya ägaren till fastigheten Birger Jarlsvägen 2, där Strindbergs stuga ligger, har
ansökt om rivningslov av stugan. Det var här som Strindberg utförde sina omtalade
elektriska experiment och målade sina berömda tavlor. Enligt besked från
kommunen blir stugan kvar på tomten. Vi hade hoppats och hoppas fortfarande på
en flytt av stugan till kommunens mark.
Vårt bibliotek
Arbetet med att rensa och iordningställa biblioteket har pågått under året och pågår
fortfarande. Vår förhoppning var att vi skulle kunna visa ett uppdaterat och
uppsnyggat bibliotek vid årsmötet, men arbetet pågår fortfarande.
Här finns en dator, så att besökare kan ta del av datoriserad information.

Lokalfrågor
Hembygdsföreningen hyr sedan januari 2010 av Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum två rum på översta våningen i Tullhuset. Möten och studiecirklar
har hållits i dessa lokaler. Bibliotek och arbetsplatser har inretts för att så småningom
kunna hållas öppna för föreningens medlemmar och övriga intresserade för
forskning och studier.
Övrigt
Listan över ”Dalarölitteratur” har uppdaterats kontinuerligt och finns tillgänglig på vår
hemsida.
Aktuella aktiviteter har annonserats på hemsidan, på vår anslagstavla vid Dalarö
Torg, i vårt föreningsblad DalaröShimmyn och via E-mail.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Kultur och Fritid i Haninge Kommun och
SENSUS studieförbund. Ett särskilt tack går till våra cirkelledare, cirkeldeltagare och
till de medlemmar som genom sina gåvor, arbeten och kunskaper hjälpt oss i vår
verksamhet.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och för det förtroende som
visats oss.
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