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Dalarö Guiden ges ut 1 gång / år av DALARÖ företagarförening sedan 1985 och delas ut gratis.

•
•
•
•

Ny karta!
Kalender
Sevärdheter
Hitta tjänster

1600-talet under
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Använd QR-koden för mer
information direkt i mobilen.
www.dalaro.se | www.dalaro.org

Välkommen till Dalarö Guiden 2021. Vi börjar med att bjuda på

en liten solig promenad längs Odinsvägen,
huvudstråket mitt i byn Dalarö:
JUTHOLMEN

FISKAR

och avrundar med ett besök på:

• LOTSBERGET

- Dalarös kanske mest älskade
utsiktsplats.

LOTSBERGET
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Trappan upp är lång
men utsikten är
värd mödan.

S DALARÖ
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• RESTAURANG

O

MYSINGEN
Servering ute och inne
Odinsvägen 10

• PELLE P
Odinsvägen 14

• DALARÖ FISK & DELI
• PIZZERIA PICASSO
Odinsvägen 18

D

IN

DALARÖ
FÖRSKOLA

• NORBERGS LIVS
ICA NÄRA
Odinsvägen 22

DALARÖ SKOLA

• BANKOMAT

Odinsvägen 20

• ÖARNAS
LANTHANDEL &
TRÄDGÅRDSCAFÉ
Odinsvägen 25

• DALARÖ SKÄRGÅRDSSERVICE

Bensinmack båt + bil, postombud,
tidningar, diversehandel, fika.
Odinsvägen 1
• DALARÖ KYRKA
träkyrka byggd 1652, påbyggd 1786-87.
Odinsvägen 4

• TULLHUSET
uppfört 1788 på order av
Gustav III.
Idag finns här museum
och föreningslokaler.
Med ingång från
sjösidan ligger
• TULLHUSET
RESTAURANT & BAR
Odinsvägen 6

HOTELLBRYGGAN
HAMNEN

• DALARÖ BAGERI
Odinsvägen 15

TORG

Bakom
bageriet
går Dalarös
minsta väg:
Dvärgbacken.

• DALARÖ SKÖNHET
• HEDVIG ANDÉR
Odinsvägen 25

foto: Karin Matton

• RESTAURANG

ANKARET
Odinsvägen 19

SNABB-GUIDE:

TURISTBYRÅ

TANKSTÄLLEN

TURISTBYRÅ & GÄSTHAMNAR
• VISIT DALARÖ • DALARÖ
INFORMATION AB
ASKFATSHAMNEN
HOTELLBRYGGAN
ÖPPET: dagtid under sommaren och alltid på tel och email:
Q 08-501 508 00 och
; info@dalaro.se.
www.dalaro.se
facebook.com/visitdalaro
Boka: Guidade historiska
vandringar, skeppsvrakturer
och visning av muséet på
Tullhuset och Franzénmuséet
i Fiskarhamnen. Vi säljer
Dalarölitteratur, vandringsböcker och distribuerar Dalarö
Guiden, kartor m.m. till boende
och besökare.
Informationstavlor finns i
Schweizerdalen, vid kanalbron
m fl. Se kartan längst bak.

DALARÖ SKÄRGÅRDSSERVICE MACKEN
Land & sjömack =Hotellbryggan
Livsmedel. Hamncafé. Fast food. Post-ombud.
ATG och Svenska Spel
Öppet: SOMMAR: 8-22 VINTER 7-21
Q 08-501 512 69
MARINDEPÅN =Vadviken, Dalarö
Land & sjömack Tanka dygnet runt..
Båttillbehör, välsorterad vattensport-butik. Kiosk.
Fullservicevarv. Försäljning nya och beg båtar.
Vinterförvaring. Sommarplatser.
Q 08-501 501 05
www.marindepan.se
ORNÖ-MACKEN GULF =Kyrkviken, Ornö
Land & sjömack Tanka dygnet runt.
Öppet året om. Se aktuella öppettider
www.facebook.com/ornomacken/
Gästhamn o Butik. Båt, bil och fiskeutrustning.
Q 072-222 27 99
; info@ornömacken.se
www.ornömacken.se

BANK

APOTEKSOMBUD:
ICA NÄRA
PÅ
TORGET
DALARÖ

BANKOMAT =Odensvägen 20
HANDELSBANKEN =Dalarö torg
Fullservicebank Företag - Privatpersoner
Q 08-501 529 30
www.handelsbanken.se/dalaro

LÄKARE & MEDICIN
DALARÖ VÅRDCENTRAL =Odensvägen 20
=Odensvägen 20
Q 08-123 418 90
Mån-tors 08.00-17.00 Fre 08.00-14.30
AKUTA ÄRENDEN: ring 112
eller Handens Närakut:
= Handens Närsjukhus, Dalaröv 6, Handen
Q 08-606 12 55 Öppet Mån-sön 08.00-22.00
APOTEKSOMBUD: ICA NÄRA, Dalarö
= Odensvägen 22
Q 08-501 502 60
SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN: ring 1177

TAXI
TAXI på land: 020-20 20 20
TAXI på sjön: se www.dalaro.se

FÖRENINGAR
Barnens Träd Ideell förening
sedan 2010. 2019 invigdes
två träd på Dalarö: Bokträdet i
Tullhusparken och Förkunnelse-eken vid kyrkan, i samarbete m bl a Svenska kyrkan
www.barnenstrad.se
_____________________
DALARÖ BRIDGESÄLLSKAP
cecilia.m.kalderen@gmail.com
_____________________
DALARÖ BÅTKLUBB
Q 08 501 508 66
www.dalarobatklubb.se
Seglarskola för nybörjare och
fortsättningsseglare
www.dbksegling.se
_____________________
DALARÖ DYKPARK – förening
Q 0703-114 110
; @dalarodykpark.com
_____________________
DALARÖ FÖRETAGARFÖRENING
Q 08-501 508 00
www.dalaro.org
_____________________
DALARÖ HEMBYGDSFÖRENING
information@dalarohembygd.se
www.dalarohembygd.se
_____________________

På Dalarö är hundar
välkomna, här finns
vattenskålar utplacerade utanför varje
café och restaurang.

föreningar, forts
DALARÖ SPORTKLUBB
kansliet@dalarosk.se
www.dalarosk.se
_____________________
DALARÖ TULLHUSFÖRENING /
Dalarö Kultur- och Föreningscentrum
www.dalaro.se
_____________________
DALARÖ VILLAÄGARFÖRENING
Q 08-501 510 32
www.villaagarna.se
_____________________
RÖDA KORSET
Österhaninge / Dalarö / Ornö
Läxhjälp, anhörighetsstöd,
första hjälpen
Q 0733 204 669
www.redcross.se/haninge
_____________________
Svenska Räddningsdrönare Ideell förening
; info@srd.nu
www.srd.nu
_____________________
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ORDFÖRANDE och ansvarig utgivare av
Dalarö Guiden är Christer Jonsson
(Vandrarhemmet Lotsen)
Övriga styrelsen består av: vice ordförande och
kassör: LO Landin (Dalarö Information AB)
Karin Anderberg (Ornö Museum)
Katarina Hamilton (katarinahamilton of Scandinavia
& Trädgårdscaféet)
Hampus Lindström (Lindströms Båtvarv)
Oscar Magnusson (Dalarös Eviga AB)
Erik Rendle (Öns Schakt och Bygg)

Föreningen bildades 1981. År 2020 tillkom
företag från Ornö och nya begreppet Dalarö
Ornö skärgård blev verklighet.

Dalarö Guiden 2021
Redaktion:
Lars-Olof (LO) Landin Q 070-812 54 67
Katarina Hamilton Q 076-8703100
Erik Rendle Q 070-6663953
Grafisk form: Katarina Hamilton
Upplaga: 20.000 ex
Tryckeri: DAUS Tryckeri i Östersund

Dags för övning.
Sjöräddnings-stationen på Dalarö är en av
de största i landet. läs mer på sid 31.
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EVENEMANGSKALENDER Dalarö Ornö skärgård 2021
KONSERTER
Tisdag 29 juni kl 19.00:
“Wilhelm Peterson-Berger”
W P-B, sommarkänslans mästare...

Kiyo Wada - flygel
Annika Schönning - fiol
Axelsson - tenor

Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
MUSIKHU SE T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

Söndag 4 juli kl 19.00:
“4th of July” American evergreens
Monica & Carl-Axel Dominique

Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
MUSIKHU SE T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

Tisdag 6 juli kl. 18.00:
“Från Disney till Duvemåla”

Pärlor från musikal, film och opera.

Angela Wannbäck, sopran
Jan-Erik Sandvik, piano

Fri entré! Arr: Svenska kyrkan i Haninge.
Plats: O RN Ö KY R K A

Onsdag 7 juli kl. 20.00:
“Folkmusik i sommarkväll med
Västanvinden”

Svängig folkmusik med ett unikt sound, egna
tolkningar av traditionella låtar i en ovanlig
sättning.

Albin Myrin - klarinett,
Erland Westerström - munspel
Lovis Jacobson - cittern

Fri entré! Arr: Svenska kyrkan i Haninge.
Plats: DAL A R Ö KY R K A

Onsdag 14 juli kl 19.00:
“Vive La France” Vi firar franska
nationaldagen, 14 Juillet

Emil Jonason - klarinett
Henrik Måwe - flygel

Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
MUSIKHU SE T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

för uppdaterad info:
Onsdag 14 juli kl. 20.00
“Saxmark & Co”

Svängigt och innerligt, jazzstandards av kända
och mindre kända upphovsmän varvas med
berättelser och anekdoter.

Rita Saxmark, sång, Jan-Erik Sandvik. piano och Pal Johnsson, bas.
Fri entré! Arr: Svenska kyrkan i Haninge.
Plats: DA L A R Ö KY R K A

www.dalaro.se/Kalender
Tisdag 3 augusti kl 19.00:
“Bara Bach”
Solo och samspel

Semmy Stalhammer, fiol
Nils Larsson, Musikhusets orgel

Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
M USI KHUSE T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

Tisdag 20 juli kl 19.00:
“Kärlek och Ohyra”
- mitt i folkmusiken.

FORNFELA TRIO = Kristin Svensson,
fiol, fiddla, moraharpa, sång
Lennart Svensson, gitarr, sång
Johan Ludvig Rask - slagverk, gitarr
Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
M US I K H U S E T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

Onsdag 21 juli kl. 20.00
“Bland kor och koraler”

Sånger och berättelser från livet i Sverige
förr. Milsvida vallåtar, himmelska koraler och
sorgliga kärleksvisor varvade med allsång.

Martina Jordan, folklig sång & dans
Fri entré! Arr: Svenska kyrkan i Haninge.
Plats: DA L A R Ö KY R K A

Tisdag 27 juli kl 19.00:
“Stenhammar 150 år”

Wilhelm Stenhammar 150 års jubileum

Solokonsert med Kiyo Wada på flygel
Max 60 pers. Biljetter 200kr, boka här:
www.katarinahamilton.se/shop
M US I K H U S E T Björköv 3, Dalarö
I samarbete med Dalarö Kultur- och Föreningsliv

Onsdag 28 juli kl. 20.00
“Från Värmland till världen”

En musikalisk resa genom 4 kontinenter. Det
bjuds på polka, tango, bluegrass och förstås
en och annan hemodlad Värmlandsvisa.

Frieda Mossop, fiol och Lars Emil
Öjeberget, dragspel.

Fri entré! Arr: Svenska kyrkan i Haninge.
Plats: DA L A R Ö KY R K A

LIVE på SMÅDALARÖ GÅRD
sommaren 2021:
15/7 - Anna Ternheim
21/7 - Sarah Klang
28/7 - Petra Marklund
4/8 - Chris Kläfford
11/8 - José Gonzales
27/8 - Jakob Hellman
biljetter: www.smadalarogard.se

SPORT & TÄVLINGAR
Dalarö Open på Smådalarö gård öppen tävling för alla golfare.
• Lördag 5 juni
• Söndag 4 juli
• Söndag 1 augusti
• Söndag 5 september
• Lördag 2 oktober - Final Varje tillfälle: samling 08.30
Mer info: www.smadalarogard.se
Lördag 18 september
Dalarö Triathlon
Anmälan senast torsdag 16 sep
till www.dalarosk.se

Arrangör: Dalarö Sportklubb.

P

-PLATSER

se KARTORNA längst bak

DALARÖ OPEN I GOLF
Alla är välkomna och alla har chansen att vinna. 2-3 Personer i
varje boll. Poängbogey, trevligt och alltid i bra väder!

Smådalarövägen 100,
137 70 Dalarö
08-501 551 00

Årets datum: 5/6, 4/7, 1/8, 5/9, 2/10
Samling: kl 08.30
Mer information: www.smadalarogard.se

6

Dalarö Guiden 2021

*

DALARÖ företagarförening

2021

Lördagen den 18 september 2021, start kl. 11.00
Dalarö Sportklubb anordnar för sjätte gången en

Efter att ha lämnat cykeln springer du den sista delen av

Triathlontävling på Dalarö för motionärer.

tävlingen genom Dalarö by.

Motionstävlingen är till för dig som aldrig

Du springer upp längs Odinsvägen mot byn, ner till

prövat en liknande tävling och du får en chans

Fiskarhamnen och sedan genom smala lummiga vägar

att uppleva hur det känns att simma, cykla och

med strålande utsikt tillbaka mot Sjöräddningsstationen

springa en sammanlagd sträcka på 1,3 mil i härlig

och målet.

skärgårdsmiljö utan tävlingshets!

Sträckan är ca 2,5 km lång.

Starten går i kanalen vid Dalarö Sporthall och

Vid målet får du chansen att vinna fina priser som

sedan simmar du mot Sjöräddningsstationen

kommer att lottas ut. Som ett bevis på en väl genomförd

som ligger 600 m bort vid inloppet till Vadviken.

Triahtlontävling på Dalarö får du Dalarö Triathlons

Kompisar, nära och kära kommer att heja fram

officiella träningströja.

dig utmed kanalen!
Du kan anmäla dig och betala anmälningsavgiften
Vid Sjöräddningsstationen står din cykel och

genom att gå in på Mittlopp.se och söka på Dalarö

väntar på dig och du hoppar upp och trampar ut

Triathlon Light 2021 09 18 i tävlingskalendern.

mot Smådalarö Gård genom fin skärgårdsmiljö i
egen takt. Utmed Smådalarövägen står vägvakter

Motionsklasser:

och ser till att du får en säker cykeltur fram och

1. Motion vuxen, 19 år – 400 kr

tillbaka till Sjöräddningsstationen.

2. Lag – 500 kr

Sträckan är ca 9,5 km.

3. Junior, 18-19 år – 300 kr
4. Junior, 14-17 år – 200 kr

Lagtävling

3 personer utför var sitt
tävlingsmoment,
Simning, Cykling och
Löpning!

Sista anmälningsdag är torsdagen den 16 september (inga efteranmälningar!) Välkomna!

ASKFATSHAMNEN &
SCHWEIZERDALEN

ASKFATET, SCHW

GÄSTHAMN

H

DALARÖ GÄSTHAMN =ASKFATSHAMNEN
40 bomplatser, djup 2-4 m. Toalett, dusch, bastu,
tvättmaskin, miljöstation, slipdrag, mastkran.
Öppet: 15 maj-15 sept,
Hamnavgift 340-450 kr/dygn
Q 08-501 508 00
; info@dalaro.se
www.dalarogasthamn.se

ÄTA
BISTRO SOLSIDAN
<
Välkommen till Dalarös solsida med bistro, café och
catering. Skärgårdscharmig miljö med båtar och vatten
som levande tavlor. Klimatsmarta och naturliga råvaror
och utvalda Eko-viner, öl och avec.
Q 0708-46 02 12
www.solsidandalaro.se

SEGLING kurser, upplevelser

amnen, de långgrunda stränderna,
sanden, bryggorna, kite-surfarna,
skate-arna, minigolfarna, glassätarna,
solglasögonglidarna, barhängarna, kajakerna,
femknopikanalen-skyltarna, ute-gymmet, volleybollstranden, bjässetallarna från Gustaf IIIs
tid, blåbären, rådjuren, smultronen, svanarna,
måsarna, seglen, glittret i vågorna, örnarna på
span, sälen som dyker upp och fnyser. Ja, så lever livet här på sydvästra sidan av Dalarö.
I Askfatshamnen tömde ångbåtarna aska i gamla tider,

vilket troligen gav hamnen dess namn. För 700 år sedan
gick farleden här förbi - innanför Dalarö. Landhöjning
förenade med tiden ön och fastlandet. 1938 grävdes
kanalen så båtar åter kan passera Dalarö på insidan.
Schweizerdalen fått sitt namn från schweizerhusen, som
den sommargästande societeten lät bygga åt sig under
1800-talet, och de som bodde i schweizerhusen badade
i Schweizerbadet.

Koppla av, yoga eller
träna på en SUP!

VIND & VATTEN KREO AB
Seglingskurser och -upplevelser. För privatpersoner,
familjer och företag med 35 – 50 fots segelbåtar och
huvudsakligen kvinnliga skeppare. Kvällsturer, dagsturer
och flerdagarsturer i skärgården. Coaching på din egen
båt, även motorbåtscoaching. Från nybörjare till avancerad. Examination av seglarintyg och förarintyg
Q 070-7432914
; info@vindovatten.se
www.vindovatten.se

HYR KAJAK
DALARÖ KAJAK
Kajakuthyrning, försäljning, kurser, turer,
utflyktspaket, presentkort.
Q 08-501 501 80, 0739-74 10 34
www.dalarokajak.se

Hyr brädan av Pelles Event:

HYR SUP-bräda
PELLES EVENT
Koppla av, yoga eller träna på en SUP = en Stand Up
Paddle Board. Boka bräda:
= Torsvägen 18 C, Dalarö
Q 0708 34 89 30
; info@pellesevent.se
www.pellesevent.se

070 8343930
info@pellesevent.se
Torsvägen 18C, Dalarö
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WEIZERDALEN och -BADET

Båtliv, bad och sport...
Först i Askfatshamnen var Dalarö Båtklubb,
grundad 1947, idag en av Stockholms större båtklubbar med 660 medlemmar. Seglingssektionen
arrangerar träning och tävling och sommarkurser
för barn och ungdom. Företaget Vind & Vatten
arrangerar segling för privatpersoner, familjer och
företag. Dalarö sportklubb grundad 1932 har
650 medlemmar med Dalaröhallen som hemmaarena. Hallen blev klar 2006 med året-runt
aktiviteter som idrott, dans och yoga. Dalarö kajak etablerade sig här för 15 år sedan och är idag
en av Stockholms största kajakuthyrare. Här finns
Pelles Event som ordnar vattenarrangemang för
företag och privatpersoner. Dalarö Sportklubb
Utegymmet

Parkourområdet

har här skapat ett aktivitetsområde för
alla åldrar och funktionsvariationer. Med
bidrag från Allmänna arvsfonden, Länna
Möbler och Viktor Lindblom Import AB
blev Sportparken klar 2019.
Fotbollsplan
med
konstgräs,
Elljusspår på 1,5 km Boule-bana,
Utegym och Motorikbana.
Utmed ena långsidan av fotbollsplanen finns Parkour-bana med
trampolin, klätterväggar, basketkorg,
banor för rullstolsbundna och personer
med nedsatt rörelse- och synförmåga.
Invid Parkourbanan ligger en 400
kvm stor Skateboardpark Vid vattnet mittemot Gästhamnen finns
Minigolfbana med glass och kaffe och
Beach-Volleyplan. När sydväst-vindarna drar igång flockas kitesurfare här,
med tillstånd att använda en uppmärkt
del av stranden med Sandemarsfjärden
utanför.
Skateboardbanan

*****

En bit ut i vattnet från badstranden ligger SUMPHOLMEN.
Långa bryggan (140 meter) når
hela vägen ut.
Efter halva bryggan blir
vattnet djupare och här finns
badstegar och två bryggor som
bildar 25m i kvadrat, den s k
simbassängen.
Den som vill simma längre
vändor kan sikta på Stefatspiren (Schweizerdalens båtklubb) dit är det precis 100
m från badstegen på långa
bryggan.

Tretton skepp på
havets botten.

Världsunik samling välbevarade skeppsvrak i
vattnen runt Dalarö. T
Tre av 1600-talsvraken får idag visas vid
registrerade och auktoriserade dykar-guidningar.

Interiör från Anders Franzéns lilla sjöbod i Fiskarhamnen
på Dalarö. Här installerade han sig för att lokalisera och
upp- rätta en vrakplan över Sveriges största samling av viktiga historiska fartygsvrak, tretton skepp runt Dalarö, ett
inom synhåll från sjöbodens förstukvist. Här forskade han,
gjorde sina uträkningar och organiserade sina dykningar.
Anders Franzén (1918-93) blev känd över hela världen
som den som hittade Regalskeppet Vasa och genomdrev
att Vasa bärgades och nu visas för publik.
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egalskeppet Äpplet “Riksäpplet”, Gröne Jägaren,
Jutholmsvraket, Dalarövraket/Bodekull, Anna Maria, S/S Ingrid Horn och sju fartyg till. Här, runt Dalarö, ligger de och
ruvar på sina hemligheter på havets botten sedan ett- till fyrahundra år tillbaka.
På 1600- och 1700-talet var Dalarö Stockholms stora örlogshamn. Hit seglades det med gods och stormän från hela världen,
alla som skulle till Stockholm och även de som var på väg till Finland. På Dalarö skulle allt kontrolleras av ordningsmakten och så
klev sjöfolket iland för att smörja kråset på Dalarö krog, den bästa i
hela skärgården sas det, och utbyta rövarhistorier och erfarenheter.

Visste
du att dopfunten

i Dalarö kyrka är gjord
av svart-ek från Regalskeppet Äpplet, kallat
“Riksäpplet” ?

Idag ser sjö-livet annorlunda ut. Nu
är Dalarö fritidsbåtarnas favorit-tillhåll.
Fiendens kanoner har tystnat sen länge,
vi har bättre koll på elden och vädret, men
kärleken till bra mat, dryck, rövarhistorier och
erfarenheter, den är det liv i.

DALARÖ företagarförening
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Sveriges minsta museum!
Anders Franzéns sjöbod
från utsidan

FIKA

ÄTA

BO

på DALARÖ (ORNÖ se sid 26)

BISTRO SOLSIDAN
<

TRÄDGÅRDSCAFÉET, MUSIKHUSET & BUTIKEN
<
§

Välkommen till Dalarös solsida med bistro, café och
catering. Skärgårdscharmig miljö med båtar och vatten
som levande tavlor. Klimatsmarta och naturliga råvaror
och utvalda Eko-viner, öl och avec.
Q 0708-46 02 12
www.solsidandalaro.se

Gammal, charmig trädgård. Hembakat. Butik med hela
sortmentet från katarinahamilton of Scandinavia.
Kränku teer. Kling Glass. Musik-evenemang.
= Björkövägen 3, Schweizerdalen, Dalarö
Q 076-8703100
; info@katarinahamilton.se
www.katarinahamilton.se/visit-us

DALARÖ BAGERI
Bröd, Café och dagens lunch
= Odensvägen 15
Q 08-501 511 66
www.dalarobageri.se
DALARÖ SKANS
<
Härlig mat i unik historisk miljö med milsvid utsikt.
Vi lagar maten i uteköket. Bar, grill.
Ät ute eller i vårt fantastiska glashus.
Q 0709687083 ; alfonsohedin@me.com
Med vänlig hälsning,VD Fredrik Hedin
dalaroskans
RESTAURANG ANKARET
<
Hemlagad mat med hjärta och kärlek, bra service, humana
priser. Goda viner och dryck. Nyrenoverad matsal och bar.
Uteservering. Meny på facebooksidan. Hjärtligt välkomna.
= Odinsvägen 19 Q 08-501 516 90
www.ankaretdalaro.com
restaurangankaret
RESTAURANG MYSINGEN
<
Restaurang och bar. Inne- och uteservering.
För meny, öppet-tider och evenemang, se FB.
=Odinsvägen 10 Q 08-501 515 25
www.mysingendalaro.se
Restaurang Mysingen
DALARÖ SKÄRGÅRDSSERVICE MACKEN
Land & sjömack. Livsmedel. Hamncafé. Fast food.
Post-ombud. ATG och Svenska Spel
= Hotellbryggan Q 08-501 512 69
Macken Dalarö
SMÅDALARÖ GÅRD
<
Högklassig hotell- och konferensanläggning. Fyrstjärnigt
med 60 rum idag och konferenser upp till 80 pers. Egen
9-håls fullängdsgolfbana. Gästhamn i Hemviken.
= Smådalarövägen 100 Q 08 501 551 00
www.smadalarogard.se

VANDRARHEMMET LOTSEN
Sveriges minsta vandrarhem, öppet året runt!
Gamla lots- stationen i Fiskarhamnen. 4 rum, alla med
sjöutsikt. Tolv bäddar. Ett rum har kök, de andra delar
köket i våffelstugan. Två toaletter, en dusch.
Är du ute i god tid kan du boka hela huset veckovis.
= Fiskarhamnen, Dalarö
Q 070-3114110
; info@vandrarhemmetLotsen.se
www.vandrarhemmetLotsen.se
TULLHUSET RESTAURANG & BAR
<
I en historisk och fantastiskt vacker skärgårdsmiljö i det
anrika Tullhuset med utsikt över Dalarö ström ligger vår
oas. Här serverar vi mat och dryck med ekologiskt fokus
och väljer råvaror efter tillgång och säsong.
Varmt välkomna till oss! /krögare Lars Ejdeklint
= Odinsvägen 6 A
Q 08- 501 501 22, 0707-96 18 18
Koordinater: 59°9′21″N 18°26′40″Ö
www.tullhuset.nu med aktuell meny mm
VRAKDYKARPENSIONATET
Captain Baltic Marine AB, Emmy Ahlén
Vrakdykarpensionatet i Dalarö erbjuder paket med dykning, boende och mat. Även dykutbildning, dykutrustning,
gasfyllning (luft, nitrox och trimix) samt ribbåtsutfärder.
Parkering. Nära busshållplats.
= Västra Vadviksvägen 2, Dalarö
Q 0765675312
; info@vrakdykarpensionatet.se
www.vrakdykarpensionatet.se
ÖARNAS LANTHANDEL
Klassisk skärgårdslanthandel med trädgårscafé och
restaurang med rättigheter.
Delikatesser, blommor & trädgård samt
dagens lunch och hämtmat.
= Odinsvägen 25
Q 073-372 08 72
; hej@oarnaslanthandel.se
För meny mm följ oss på
/
oarnaslanthandel

På DALARÖ SKANS
serverar vi vår à la carte utomhus
eller inne i vårt fantastiska glashus.

Hotellbryggan
Här vänder bussarna och här lägger Ornöfärjan och passagerarbåtarna till den omkringliggande skärgården till. Idag kan resenärer eller
besökare i gästhamnen få något att äta och dricka på macken med en
härlig terrass mot havet i väntan på båten eller bussen.
På kajen mellan Hotellbryggan och Fiskarhamnen finns en klappbrygga från 1800-talet. Den användes som tvättbrygga och kan höjas och sänkas med hjälp av vev. Den är restaurerad på 1960-talet
och är förklarad som byggnadsminne.

Fiskarhamnen
Här finns Lotshuset (numera Vandrarhemmet Lotsen) och Tullinspektionshuset. Den senare byggnaden uppfördes 1867, ritad av Nils
Gustav Heidenstam. Det är ett exempel på ett hus i ”schweizerstil”,
en romantisk byggnadsstil, som det finns många varianter av på Dalarö. Huset var lotsuppassningshus fram till 1887, då det övertogs av
Tullverket som tullbevakningsstuga.

Maten lagas i utomhusbaren där vi även har drycker.
Menyn i sommar är delvis från träkolsgrillen t ex
grillad hängmörad entrecôte med ratatouille,
pommes eller sillar med nubbe därtill. Dessert
kan vara en äkta klassisk crème brulée. Avsluta
gärna med en varm irish coffee.
VÄLKOMMEN
Café 10.00-14.00 Restaurang 16.00-22.30
Öppet 26/6 fram till i augusti. Stängt måndagar.
Boka bord: 070-9687083 /Fredrik Hedin

Amerikaberget
Än idag en av de bästa utsiktspunkterna på Dalarö. Bilvägen passerar
toppen så inga besvärliga trappor för den här utsikten. Härifrån vinkades farväl till Amerika-emigranterna för 100-150 år sedan.

Dalarö skans
Dalarö skans är en före detta fästning idag ombyggd till restaurang,
som ligger på Stockskärsholmen strax söder om Dalarö.
Fästningen började anläggas 1656 på uppdrag av Carl X Gustaf. Erik
Dahlberg föreslog 1863 en modernisering som påbörjades 1698.
Skansen var försvarsduglig först 1724, mer än 20 år efter Dahlbergs
död. I samband med finska kriget 1808-1809 rustades fästningen
upp men har aldrig varit i strid.
Militären lämnade skansen 1854.
1935 blev Dalarö skans byggnadsminnesmärkt och
ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

DALARÖ företagarförening
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handla mat
NORBERGS LIVS ICA NÄRA
300 kvm Livsmedel. Charkdisk. Färskt bröd.
Apoteksombud. Här finns allt Du behöver och lite till!
= Odinsvägen 22 / Dalarö Torg
Q 08-501 502 60 ; linda.andersson@nara.ica.se
DALARÖ BAGERI
Bröd, Café och dagens lunch
= Odensvägen 15 Q 08-501 511 66
www.dalarobageri.se
DALARÖ FISK & DELI
Fisk, skaldjur och delikatesser
= Odinsvägen 18
Q 0707-97 70 79 ; metin@scsweden.com
ÖARNAS LANTHANDEL
Klassisk skärgårdslanthandel med trädgårscafé och
restaurang med rättigheter.Delikatesser, blommor &
trädgård samt dagens lunch och hämtmat.
= Odinsvägen 25
Q 073-372 08 72 ; hej@oarnaslanthandel.se
För meny mm följ oss på
/
oarnaslanthandel

shopping

Tullhuset

på Dalarö, uppfört 1788
på uppdrag av Gustaf III,
markerar ett epokskifte
i svensk byggnadshistoria, idag byggnadsminne. 1928 upphörde tullens verksamhet på Dalarö och 1958 renoverades
Tullhuset för att vara tullmuseum fram till 1999. Haninge
kommun har i samarbete med Dalarös föreningsliv inrett ett
hembygdsmuseum på Tullhuset, som sedan 2007 hålls öppet
året runt. Muséet har en skeppsvraksavdelning.
Sedan 2008 är föreningen Dalarö Kultur- och Föreningscentrum
med 20-talet föreningar och företag som medlemmar verksamma
på Tullhuset.
Tullhuset är Dalarös bygdegård och medlem i Sveriges Bygdegårdars Riksförbund.
Huset och marken förvaltas av Statens Fastighetsverk och Haninge kommun hyr två våningar. I bottenvåningen, med ingång
från sjösidan finns Tullhusets Restaurang & Bar.

MARINDEPÅN
Välsorterad vattensport-butik. Båttillbehör. Båtmode. Försäljning nya och beg båtar. Kiosk. (Fullservicevarv med
extra allt. Vinterförvaring. Bensin dygnet runt. Sommarplatser.)
= Dalarö varvsväg 1
Q 08-501 501 05
www.marindepan.se
TRÄDGÅRDSCAFÉET, MUSIKHUSET & BUTIKEN
<
§
katarinahamilton of Scandinavia, hela sortimentet. Se
annons sid 36-37. Kränku teer. Kling Glass.
= Björkövägen 3, Schweizerdalen, Dalarö
Q 076-8703100 ; info@katarinahamilton.se
www.katarinahamilton.se/visit-us
DALARÖ SKÄRGÅRDSSERVICE MACKEN
Land & sjömack. Livsmedel. Hamncafé. Fast food.
Post-ombud. ATG och Svenska Spel
= Hotellbryggan Q 08-501 512 69
Macken Dalarö

Det finns gott om vilt på Dalarö, älgar, rådjur, harar, rävar, vildsvin men igelkottar ser man mer sällan numera.
Här är det en som rullat ihop sig och kikar fram lite försiktigt
inifrån sin perfekta taggboll.
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Allt du behöver
och lite till

Telefon 08-501 502 60, Odinsvägen 22, Dalarö
Öppettider se www.ica.se/butiker
DALARÖ företagarförening
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vård & hälsa
ANNELIS HÄLSOMIX
Reflexologi/Zonterapi, massage, stresshantering bl a
enligt metoden TRE (Trauma Releasing Excersises).
Erbjuder även privata sessioner och gruppträning i Yin
Yoga och Mindfulness.
Etablerad på Dalarö sedan 2003.
Både privata kunder och företag är välkomna!
= Baldersvägen 57, Dalarö
Q 0735-88 57 89
; info@annelishalsomix.se
www.annelishalsomix.se
Certifierad Massör Lena Almén
Behandlande massage • Klassisk massage
Hot stone massage • Indisk huvud- och ansiktsmassage
Gravidmassage • Taktil massage
Företagsmassage • Kurser i spädbarnsmassage
= Strandvägen 38, 13771 Dalarö
Q 070-0682525 ; lena@lenaalmen.se
www.lenaalmen.se
DALARÖ HÄLSA
Lokalförening inom Riksföreningen för Metabol Hälsa
Q 0708 – 125 467
www.metabolhalsa.se
DALARÖ VÅRDCENTRAL
Adress: Odinsvägen 20
Q 08-123 418 90
Öppet: Mån-tors 08.00-17.00, Fre 08.00-14.30
TRÄFFPUNKT FÖR SENIORER
Adress: Odinsvägen 20 vid Dalarö torg
Q 08-501 500 14

Förgätmigej Foto: Natasha Hamilton

Svenska kyrkan Haninge

Kyrkorna på Dalarö, Ornö och Utö, ingår i Svenska
kyrkan i Haninge. Upplev stillheten vid ljusbäraren,
njut av finstämd musik i enastående akustik och samla familj och vänner till avsked, dop eller vigsel.
Under terminerna finns Öppen förskola och Fritidsgård i församlingshemmet Gammelgården på Dalarö och Kyrkokören övar varje
vecka. Fjärdarnas mässa två gånger i månaden, liksom dop och
vigsel oftast på lördagar.
Sommartid finns Öppen kyrka och Sommarkvällsmusik med fritt
inträde i alla kyrkor.
www.svenskakyrkan.se/haninge/dalaro-kyrka

Stödföreningen Dalarö kyrka Gammelgården,
Odinsvägen 5, 13770 Dalarö

SOMMARYOGA på Dalarö. Yinyoga
En lugn yogaform som går på djupet där man är stilla under en längre tid i yogapositionerna.Tiden och andningen hjälper kroppen och
sinnet att successivt slappna av och stela leder och strama muskler får en förbättrad flexibilitet. Ett bra komplement till annan yoga och
fysisk träning. Passar både nybörjare och mer erfarna yogis.
Tid: Tisdagar och Torsdagar kl 8.00 hela Juli månad. Start: Torsdag 1/7 tom Torsdag 29/7.
Plats: Utomhus vid strandkanten i nära anslutning till midsommargläntan i Schweizerparken.
Betalning: 150 kr på plats med Swish eller kontant. info@annelishalsomix.se Hälsningar / Anneli Rehnberg

Ett av Sveriges största spa beläget
i hjärtat av Stockholms skärgård.
2000 kvm spa, ute och inne med flera pooler
och bastur, en grönskande oas med hängande
dagbäddar, 7 behandlingsrum och Sveriges
enda gruppbehandlingsrum.

www.smadalarogard.se
Smådalarövägen 100, 137 70 Dalarö
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Nu flyttar
bankkontoret
Dalarö till
Haninge
Fram till den 20 augusti har vi öppet för
tidsbokade möten mellan 09.00-15.00.
Från och med den 23 augusti finns
vi i Haninge Centrum.
Vi vill passa på att tacka för den här tiden
och önska dig en skön sommar!

Odinsvägen 29, Dalarö
08-501 529 30
dalaro@handelsbanken.se

HEMSTÄD
KONTORSSTÄD
FÖNSTERPUTS
FLYTTSTÄD

dalaroseviga
dalaroseviga
4,8
DALARÖ företagarförening
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Dalarös Eviga AB
Org.nr 5569176927
God kreditvärdighet

Smådalarö,
Älgö, Gränö,
Västertorp, Fjärdlång, Fåglarö,
Mörtö, Kymendö, och
Huvudskärs fiskeläge.
H

an var med, Carl Peter Blom,
vid slaget vid Svensksund, 9-10
juli 1790, då svenskarna äntligen besegrade ryssarna efter två års
krigande. Med sig tillbaka till Sverige
hade man femtiofyra turkar som varit
krigsfångar hos ryssarna.
Svenske kungen Gustaf III såg nu
chansen att öka sin goodwill i Turkiet
och beordrade Carl Peter att omedelbart
segla hem turkarna. Resan var inte lätt
men gick väl och Carl Peter blev rikligt
belönad med 75000 riksdaler blanco.
Blom bestämmer sig nu för att köpa
Tyresö gods skärgårdsegendomar med
bl a Smådalarö, Kymendö, Fjärdlång,
Gränö, Älgö m fl och ön Mefjärd där han
själv var född. Carl Peter dog barnlös
men ättlingar till hans syster finns fortfarande runt om på de flesta av öarna.

A

nders Berg, Carl Peters systerson tar mer och mer ansvar för
arbetet på gården på Smådalarö, Carl Peter själv är ute på de stora
haven och gör affärer. Stora planer
genomförs och det är liv och rörelse.

V

ackert tidlös blickar Smådalarö
Gård ut över havsviken. Mellan
berg och skogspartier skymtar
golfbanans gröna fält.
Ny tid, nya möjligheter.

EN SKÄRGÅRDSBONDES
DAGBOK SMÅDALARÖ GÅRD 1815 - 1834
Jord- skogs- och trädgårdsbruk, brännvinsbränning,
fyra krogar utmed farleden till Stockholm,
vädermjölkvarn och ﬁske.

- Den f.d. kofferdikaptenen Carl Peter Blom och hans
systerson, inspektorn Anders Berg, byggde upp och drev
ett helt litet imperium ute på Smådalarö i Stockholms
södra skärgård. Anders Berg förde en arbetsjournal
under nästan 20 år där han skrev ner korta dagliga
notiser om arbete och händelser. Med dem som
utgångspunkt har nu den här boken kommit till.
Läsaren förflyttas till Sverige och Dalarö under
tidigt 1800-tal med inblickar i levnadsförhållanden,
yrkes- och sällskapsliv och ett stort persongalleri
från hög till låg.
Boken är rikt illustrerad med bilder, kartor och
fotografier. Ett stycke näringslivets historia i
skärgården för 200 år sedan.
Boken finns att köpa, på Dalarö: ICA Norbergs,
Turistbyrån, Skärgårdsservice och Trädgårdscaféet,
i Haninge Centrum: Akademibokhandeln,
i Stockholm: Hedengrens bokhandel.

Inbunden, 275x215 mm, 245 sidor, 172 bilder.
Ca-pris 350kr ISBN nr 978-91-88949-85-1

Även på www.dalaro.info där också recensioner finns.
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Smådalarö Gård Hotell & Spa
bjuder in till en verklighetsflykt, nära city
men långt ifrån vardagen.

Här samsas utvald design och inredning i 118 hotellum, personlig service till ett brett utbud
av aktiviteter som täcker in både avslappning och äventyr.

2000 kvm nybyggt SPA
signerat Kerstin Florian, en
egen golfbana, padel,
vattensport, mat och dryck
i närodlad brasserie-anda
med egen öl och snaps - och
mycket mer.

Missa inte SDG Live! som under sommaren gästas av artiser som Jose
Gonzales, Petra Marklund, Chris Kläfford och många fler.
I år kommer SDGLive! att hållas utomhus på vår vackra terrass med utsikt
över Hemviken. Läs mer på www.smadalarogard.se

SMÅDALARÖ GÅRD HOTELL & SPA

DALARÖ företagarförening
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Smådalarövägen 100, 137 70 Dalarö
08-501 551 00 / info@smadalarogard.se
www.smadalarogard.se
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Snabba transporter – sto
Upp till 6 Ton • Kran • Ramp

Skärgårdssäcken

4-Hjulingar

Grävmaskiner

Vi lvererar och hämtar
Grus, jord och ved...
Du bestämmer!

För olika ändamål med/utan flak.
Släp för olika ändamål.

Kapacitet från 1 till 25 Ton.

fra
fra n
n k2
k2 d
d ay
ay

or kapacitet

Minidumper
Minidumper

SJötaxi
SJötaxi

Lastbil
Lastbil med
med kran
kran

Bra
Bra framkomlighet
framkomlighet med
med
3-vägstipp.
3-vägstipp. Lastar
Lastar 33Ton.
Ton.

Snabbgående
Snabbgående persontransporter
persontransporter
upp
upp till
till 12
12 personer.
personer.
–– När
När du
du vill
vill åka!
åka!

Vi
Vi hämtar
hämtar godset
godset
och
och lyfter
lyfter det
det på
på plats!
plats!

ORNÖ

- SÖDRA SKÄRGÅRDENS STÖRSTA PÄRLA

E

n halvtimme genom skärgården med färjan från Dalarö och
du är framme på Ornö, största ön i Stockholms södra skärgård. Här finns djupa skogar, många insjöar, kulturlandskap
med öppna betesmarker, gods, gårdar, stugor och torp. I söder
finns ett naturreservat där orkidéerna blommar i försommartid.
Den som vill ge sig ut på vandring eller cykeltur på Ornö har oändligt mycket att välja på.
Livet på Ornö pågår året om med skola, butik och krog. Ön
har närmare 300 bofasta och bortåt 3 000 deltidsboende.
Waxholmsbolagets båtar lägger till vid sex olika bryggor runtom på ön och SL-buss nr 889 trafikerar vår 15 km
långa och 4 km breda ö. När turlistorna inte räcker till finns
öns egen taxiservice, Ornö elpodtaxi,
nätta trehjulingar för två passagerare
med lättare packning, eller
hyr den och kör själva så
kan ni vara tre.
Från Hässelmara färjeläge
är det nära till Hässelmara gård. Här finns höns, får och gårdsbutik med egenproducerade ägg och grönsaker.

Naturstigarnas ö

Ornö Museum i gamla sockenstugan vid Kyrkviken

Kyrkviken

Kyrkviken på öns östsida är knutpunkt för service och öns historiska
centrum med kyrka, skola och Ornö museum i den gamla sockenstugan. Här finns Kyrkvikens Bar & Bistro, öppet året runt, med en
liten matbutik. Nere vid kajen finns Ornö Macken, land- och sjömack med gästhamn och cykeluthyrning. Här finns Gittans strandgrill och Brödboden med färskt bröd varje dag under högsäsong.
Vissa helger hålls marknad och andra aktiviteter. Öns Sjöräddningsstation har sin bas här.

Ta vägen norrut, via Skinnardal till de stora skogarna på norra
Ornö och de trollska Nybysjö, Brakträsk och Hemträsk, och Toren som egentligen är en djup saltsjövik med en smal kanal ut
till havet. På naturstigar tar man sig vidare fram till de två stugområdena i Söderviken och Ornöboda som båda trafikeras av
Waxholmsbolaget.
En simmande älg vid Lättinge brygga. Missat båten? Foto: Sune Nanberg

Foto: Qina Hermansson

Fler naturstigar, ordentligt uppmärkta och fina, hittar du vid
Mörbyfjärdens tomtområde på västra sidan av ön. Du kan välja
att gå på längre upptäcktsfärd mot Lättinge, Torsviksnäs och
Brunnsviken eller en slinga. Mörbyfjärdens IF har märkt upp tre
till åtta kilometers-slingor. Stigarna går längs hav och genom
skog och gamla betesängar.

Strax norr om Kyrkviken finns ett stycke industrihistoria, Lugnets
fältspatsgruva, en av Ornös gruvor. Här bröts fältspat för porslinstillverkning ända fram till slutet av 1960-talet. Gruvan är idag vattenfylld med spektakulära bergväggar på flera sidor.
Nuvarande Ornö kyrka är byggd i trä 1886 efter en brand. Under
sommaren ordnas konserter m.m. Tittar man närmare på gravstenarna kan man hitta namn på flera historiska profiler, bl a förebilderna till persongalleriet i Strindbergs roman Hemsöborna och
deras framgångsrike släkting Carl Peter Blom.
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Den milsvida vyn från utsiktstornet på
Telegrafberget, in mot Dalarö, ut över
Mysingen och vid klart väder ända bort
till Huvudskär. På Telegrafberget stod,
som namnet antyder, tidigare en optisk
telegraf. Pricka för en tur hit, en upplevelse
värd hela uppförsbacken.

sida finns en säker hamn för båtfolket.

Sundby röda mangårdsbyggnad byggdes på 1720-talet

Sundby gård

Sundby gård, omtalas första gången 1467 som ett torp till Årsta
slott. Större delen av byn köptes 1645 av Claes Stiernsköld, som
erhöll sätesfrihet för Sundby.
1765 blev Sundby ett fideikommiss och har ärvts odelat fram
tills den siste fideikommissarien, Gustaf Otto Stenbock avled
1988. Den ärvdes då av hans två döttrar, Catharina StenbockLewenhaupt och Margareta Stenbock von Rosen. Systrarna driver
idag sina verksamheter på ön tillsammans med sina respektive
barn. Huvudnäringarna är skog, hus, arrenden, turism och Ornö
Sjötrafik.
Sundby röda mangårdsbyggnad byggdes på 1720-talet och är
väl bevarad. I 1800-tals-flygeln ligger Sundby Gård Flygel B&B.
Huset ligger intill naturreservatet. En kort promenad tar dig till
Sundbymaren, som genom en smal vasskanal har kontakt med
saltsjön utanför. Stanna upp vid ruinen av den gamla säteribyggnaden från 1600-talet och känn historiens vingslag. Sundby säteri var ett av alla de hus och gårdar som brändes under rysshärjningarna i skärgården sommaren 1719. I närheten ligger också
Stunnträsk, Stockholms läns djupaste insjö och dricksvattentäkt
för Sundbys hushåll.

Vid östra stranden av viken, invid torpet Pråmsvik sträcker nybyggda Ornö Skärgårdshotell ut sig längs vattnet. Margareta
Stenbock von Rosen har här förverkligat sin dröm om ett smakfullt
hotell med havskontakt här på Ornö. Dubbelrum och lägenheter
med eget kök. Alla med havskontakt. Restaurangen håller hög
standard och har öppet alla dagar under sommaren mellan 11.3022.30. Passa på att boka en tid på hotellets nyöppnade padelbana.
Längst in i viken ligger Ornö Båtvarv med gästhamn, stugor för
självhushåll och en mikrolivsmedelsaffär, ett minikafé och cykeluthyrning. En pytteliten verksamhet, men med jättestort öppethållande - året runt och dygnet runt.
Välkommen till Ornö!

www.orno.se

LÅTEN FRÅN BÅTEN

UTSTÄLLNING OM RADIO NORD 60 ÅR

ÖPPETTIDER
19/6 - 15/8
TIS - SÖN
12:00-16:00
WWW.ORNO.SE

Brunnsviken
”I lilla Brunnsviken vid stora Mysingen” på stora Ornös västra
DALARÖ företagarförening
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UTSTÄLLNING
ORNÖ
MUSEIBUTIK
GLASS
MUSEUM
TURISTINFO
2021 TRÄDGÅRDSKAFÉ

ORNÖ
KYRKVIKENS BAR & BISTRO
Vällagad mat, inga halvfabrikat. Öppet sommartid och
övriga året lunch vardagar samt fredagskvällar.
Q 08-501 560 00 ; info@kbb-orno.se
www.kyrkvikensbarbistro.com
ORNÖ BÅTVARV = Brunnsviken, ORNÖ
§
Gästhamn, stugor med självhushåll.
Förtöjning långsides och boj, 3 m djup. Bryggor med el.
WC dusch tvättmaskin. Microlivs, kafé. Cykeluthyrning
Q 08-501 581 00, 0707-57 68 00
; info@ornobatvarv.se
www.ornobatvarv.se
ORNÖ-MACKEN GULF
§
Land & sjömack med kontoautomat. Öppet året om.
Se öppettider www.facebook.com/ornomacken/
Gästhamn o Butik båt, bil och fiskeutrustning.
Q 0722-222799 ; inf@ornömacken.se
www.ornömacken.se
ORNÖ SKÄRGÅRDSHOTELL
<
Dubbelrum och lägenheter alla med direkt utgång mot
havet. Restaurang. Ombonat och hög standard. Konferensrum. Padelbana. Lånecyklar.
Boka bord: Q 070-758 95 03
Boka logi: ; info@ornoskargardshotell.se
www.ornoskargardshotell.se

Lervassastigen

Foto Sune Nanberg

VISSTE DU?
att filmaren och regissören Alg Sjöberg tillbringade många somrar på Ornö och hämtade inspiration till flera filmer här? - att korna betade vass
och - att befolkningen kunde plocka sjöfågelägg
till pannkakor? Lervassastigen är vacker att gå och
lär oss mer om Ornös historia och vad som format
livet på ön.
Lervassastigen på Ornö tar dig runt den natursköna Lervassaholmen, som efter landhöjning numera är en halvö. Stigen börjar
vid skolans fotbollsplan och går förbi våtmarker, över klipphällar,
genom skogsmark och förbi vassvikar för att gå i mål vid skolan och
den gamla Sockenstugan, som numera är Ornö museum

SUNDBY GÅRD FLYGELN B&B
B&B i 1700-tals kulturminnesmärkt herrgårdsmiljö intill
naturreservat. 4 dubbelrum och en svit. Familjärt, hög
standard och sällskapsrum. Nära natur och bad.
Frukost och lån av cykel ingår alltid.
Q 0702-996747 ; info@sundbyorno.se
www.sundbyorno.se
ORNÖ TURISM - OCH ELTAXIKOOPERATIV
Upptäck Ornö på tre hjul!
Vår elpodtaxi tar två personer med lite packning och trafikerar allmänna vägar på Ornö. Hyr själv - med B-körkort
på Ornömacken, Kyrkviken eller Ornö varv, Brunnsviken
Boka elpodtaxi@ornoturism.se Q 076-837 20 15
Upptäck Ornö till fots!
Vandra i Ornös natur, se hemsida ”våra evenemang”
Eller låt oss skräddarsy din Ornövandring eller guidning.
Boka ; guidning@ornoturism.se
Q Karin 0709-24 54 64 Q Qina 0707-15 48 09
www.ornoturism.se
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Kulturpersonligheter

Längs stigen finns ett tiotal skyltar om kulturpersonligheter som
grundlagt Ornös kulturliv, om lantbruk och strandbete, om adelns
och fideikommissets påverkan på ön, om sjöfågeljakt, fiskehistorik, militärhistoria och mycket annat

Ornö Skärgårdshotell
stod klart 2018 och ligger precis vid vattenbrynet i Brunnsviken på Ornös sydvästra sida
med Mysingen runt hörnet, fjärden som är
omsjungen bland annat i Evert Taubes
”Vals på Mysingen”.

Länge trodde man att Ornö inte varit en bebodd ö särskilt tidigt,
men i slutet av 1970-talet gjorde Riksantikvarieämbetet en fornminnesinventering på Ornö och då upptäcktes ”flera lämningar
från bronsåldern i form av gravar och så kallade skärvstenshögar,
det vill säga en form av avfallshög från bronsåldern. Dessa små
bronsåldersmiljöer är ovanliga i skärgården och gör Ornö speciellt.”

En kort båtresa från hotellet väntar
ytterskärgården med Huvudskär och Borgen
och många andra små öar och skär. Här finns
säl, havsörn och mängder av sjöfågel.

Hotellet är smakfullt inrett med hög standard.
Vi har både dubbelrum och lägenheter, alla
med egen utgång till stora altanen och havet.
Vårt mål är att du ska känna dig välkomnad i
en hemtrevlig miljö med personlig service.
Naturen och havet har du precis runt knuten.
Skärgården är underbar alla årstider och vi
har öppet året runt. Under lågsäsong finns
våra lägenheter med egna fullt utrustade kök
tillgängliga.

Skogsnätfjärilen (Melitaea athalia) vilar på Vildmoroten Foto Timothy Gibran

Människor har alltså levt och verkat på Ornö i 3 000 år.
Lervassastigen ger en inblick i hur livet sett ut för människor här
och hur vi handskats med och påverkat miljön omkring oss under i
alla fall de senaste hundratalen år.
För att gå stigen behöver du vara relativt stadig på benen och
ha ordentliga skor, eftersom det är både smalt och kuperat på sina
håll. Det tar ungefär 40 minuter att gå hela stigen. Men stannar
du, läser alla skyltar, njuter av natur och utsikter mot havet, tar det
förstås längre tid.
Alla skyltar är försedda med en QR-kod som leder till mer information på internet. Där finns skylttexterna på svenska och engelska.
Info om Lervassastigen: www.orno.se

Ta en skärgårdsweekend i en fantastiskt
avslappnande och vacker miljö. Låna en cykel
hos oss och utforska ön, vandra i orörd natur
eller bara sitt på vår altan och varva ner.
Restaurangen drivs av
krögaren Andreas Clemmedsson och
håller öppet från lunch till middag
varje dag hela sommaren.

Boka bord:

070-758 95 03
Det går lätt att ta sig till oss i egen bil,
bilfärjan till Ornö från Dalarö Hotellbrygga
avgår med regelbundna turer alla dagar.
Boka plats på www.ornosjotrafik.se
Boka boende:

info@ornoskargardshotell.se

www.ornoskargardshotell.se
DALARÖ företagarförening
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Varmt välkomna!

FÄRDMEDEL
- på land BUSSAR:
Dalarö - Stockholm: Buss 839 + 869
Ornö: (Hässelmara - Lättinge) Buss 889
Turlistor mm: https://sl.se
HYRA CYKEL
JALLES CYKELVERKSTAD
100kr/dag 600kr/vecka
= Björkövägen 10, DALARÖ
Q 0708-84 69 48
; jalle.bergstrom@outlook.com
ORNÖ BÅTVARV
= Brunnsviken, ORNÖ
Q 08-50158100, 0707-57 68 00
; info@ornobatvarv.se
www.ornobatvarv.se
ORNÖ-MACKEN GULF
Q 0722-222799 Kyrkviken, ORNÖ
; inf@ornömacken.se
www.ornömacken.se
ORNÖ ELPODTAXI för 2-3 personer med lite
packning. Trafikerar allmänna vägar på Ornö.
• hyr, kör själv (krav: B-körkort):
= Ornömacken i Kyrkviken
= Ornö Varv i Brunnsviken
• boka taxi: ; eldpotaxi@ornoturism.se
Q 076-837 20 15

Full rulle och sny
Dalarös “Droskb
(läs: “TAXI”) 192
Fjärde ägaren av Dalarö Bilstation hette Sven Gustafsson.
Han tog över 1948 efter två års förhandlingar med myndigheterna om trafikrättigheterna för personbefordran på
Dalarö. En del av rättigheterna gällde linjetrafiken mellan
Dalarö Torg och Smådalarö Gård och den ville familjen Wallenberg ha för busstrafiken på Södertörn som de ägde. När
Sven till slut vann processen sålde han den delen av rättigheterna till Wallenbergarna.
Sonen Kurre berättar: “Bland kunderna var lotsarna som skulle transporteras när som helst på dygnet till eller från Ankarudden (Landsort), Stockholmare
som ville ha skjuts till och från sina fritidshus på helgerna. Några familjer hade
för vana att låta “farbror Gustafsson” hämta upp dem i stan med bagage inför
varje helg.

- på sjön Tre bilar följde
med när Sven
tog över:
en Horch -36,
en Chevrolet -39
(= de två på bilden)
och en Dodge.

WAXHOLMSBOLAGET

Trafikerar Skärgården med fast turlista.
Se Stora Kartan sid 43-35
Q 08-679 58 30

www.waxholmsbolaget.se
ORNÖFÄRJAN

Bil-, cykel- och personfärja och större transporter. Året om. Turlista. Avgiftsbelagd.
Boka plats: Q 08-501 566 00

www.ornosjotrafik.se

DALARÖ SJÖTRANSPORTER
M/S VINDBÅDAN och M/S ÖFARAREN
Q 08-501 508 57, 0705-18 27 88

Sjötaxi / charter 1-73 passagerare. Öfararen
har certifikat för persontransport i hela Stockholms skärgård och havsområdet utanför.

www.dalarosjotransporter.se

SÖDRA SKÄRGÅRDENS LAND &
SJÖENTREPRENAD AB
Q 0708 93 79 99
; sslsentreprenad@gmail.com
Snabba persontransporter upp till
12 personer. 25 knop.
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ygga åk,
bilstation”
23 - 1976

Familjen Gustafsson flyttade in i Odinsvägen 8 (snett
emot bageriet) och efter en tid sattes upp en taxistolpe.
Chaufförerna var Sven själv, sonen Kurre och
anställda chaufförer, bl a Lars Palmgren.
Bilarna skulle ju rulla dygnet runt.
Till vänster i bild: Sven Gustafsson med ”Volvosuggan”,
till höger är sonen Kurre själv.

Bilden är tagen på Birger Jarlsvägen, strax sydväst om Amerikaberget.

En storkund med hus uppe i Kattvik köpte egen bil ett tag men trött-

Förlossning på Skanstullsbron

Provinsialläkaren på Dalarö skjutsades vid utryckningar i Haninge
under helgjourer. Sjukkörningar till Danderyds sjukhus, BB i Stockholm och Södertälje var också vanliga. En gång fick pappa Sven stanna
på Skanstullsbron för att hjälpa till att förlösa en tvilling. När modern
ville stanna kvar för att föda den andra tvillingen också sa Sven till
henne att knipa tills de kom fram till sjukhuset och det gick bra.
Några av de mer kända personerna som åkte med Sven var Ulf Peder Olrog som hyrde Mors Minne på Baldersvägen av Lukas Bonnier. Åke
Söderblom som hyrde vid Bellevue ville ha skjuts till och från föreställningarna på teatern i Stockholm.

Tjuvar beställde taxi

En av de mer spännande körningarna var när ett par inbrottstjuvar hade med sig
en stor mängd tjuvgods från ett inbrott på Smådalarö och ville ha skjuts in till stan. Sven
anade oråd och sa till bovarna att han måste fylla på bränsle så han fick möjlighet att
smita ifrån och larma polisen som senare mötte dem i Handen utanför bussgaraget och
tog hand om både tjuvar och stöldgods.”
Bilderna och intervjun med Kurre Gustafsson är bidrag från Dalarö Hembygdsförening.

Bilden:
Kurre Gustavsson
som delade med sig
av berättelserna om sin far,
taxirörelseägaren Sven Gustafsson.

Att bli medlem kostar 150kr/år, inkl. 4 nr av ”Dalarö Shimmyn” se mer: www.dalarohembygd.se
DALARÖ företagarförening
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TRANSPORTER
- på land DALARÖ TRANSPORT LILJEBLAD
Q 070-717 82 56, 070-5100826
; dalarotransport@gmail.com
Grävmaskiner, lastbil, hjullastare, dumper
och containers. Maskintransport, schaktning,
enskilda och kommunala avlopp
SÖDERORTS KRAN & TRANSPORT
Q 070-454 17 23
; sslsentreprenad@gmail.com
Diverse kranbils-jobb. Maskin- och
materialtransporter med lastbil.
Sophämtning med ”Dalarösäcken”.

- på sjön KYMENDÖ EL & TRANSPORT
Q 0708-26 23 83

; kymendoel@kymendoel.se

Allt inom elinstallation och
Sjötransporter upp till 1,5 ton

reparation.

www.kymendoel.se

HJÄLTAR på sjön
Räddningsstationen på Dalarö blev landets största och bäst
utrustade när den var klar 2003. Bygget finansierades av en
generös donation. Dalarö har idag 40 frivilliga sjöräddare
och är en av de mest betydande av de totalt 73 sjöräddningsstationerna i Sverige.

MYRÉN MARINKONSULT AB
Q 0733-36 79 59
; info@myrenmarin.se
Sjötransporter, Bryggor & Bojar, Avlopp,
Markarbeten, Bygg, Båtservice och dito
Konsultverksamhet.
www.myrenmarin.se

Flest uppdrag av alla stationer i Sverige under 2020

ORNÖ DYKSERVICE Q 073-714 84 88

På Dalarö finns sju sjöräddningsenheter, från minstingarna Rescuerunner
Maria och Kurre N, 8-metersbåtarna Rescue Olle Rosell och Rescue Paul
Lederhausen till 20 meter långa Rescue Björn Christer samt svävarna Rescue
Gunnar Ebers och Rescue Kalle Pettersson. Alla räddningsenheter, samt byggnaden har blivit verklighet tack vare donationer från privatpersoner och företag.

; niklas@ornodykservice.se

Allt inom dykeri och sjöarbeten.
Bryggbyggen. Sjötransporter.

www.ornodykservice.se
ORNÖFÄRJAN

Transporter mellan Dalarö och Ornö.
Bil-, cykel- och personfärja och större transporter. Året om. Turlista. Avgiftsbelagd.
Boka plats: Q 08-501 566 00

www.ornosjotrafik.se

SÖDRA SKÄRGÅRDENS LAND &
SJÖENTREPRENAD AB Q 0708 93 79 99
; sslsentreprenad@gmail.com
Säkra sjötransporter med rejäl arbetsbåt.
Kran & lastramp. Även mindre maskiner.
Ö-TRANSPORTER Q 073-644 00 84

Niclas Holmberg ; niclas@otransporter.se
Komplett sjötransportör sedan 1974.
Färja, lastkapacitet 65 ton. Snabba båtar, kapacitet 3 ton m. kran. Transporterar containrar,
bilar, jord, grus, avfall, byggvaror mm

www.otransporter.se

År 2020 var Stationen på Dalarö den som utförde flest uppdrag av alla stationer,
441 uppdrag, allt från fara för liv, förebyggande utryckning till hjälpa medlemmars
båtar och sjuktransporter från skärgården. Stationen gjorde också värdefulla insatser för att hjälpa personer med misstänkt covid-19 snabbt till vård.

Sju räddningsenheter

Vem kan bli sjöräddare?

De frivilliga sjöräddarna har skilda åldrar och olika bakgrunder och yrken, men
de har en sak gemensamt - viljan att hjälpa andra människor. Under den två-åriga
utbildningen till sjöräddare lär man sig allt man behöver och kraven för att bli
antagen är enkla: du behöver vara fullt frisk, kunna simma 200 meter och vara
minst 18 år (eller 16 med målsmans tillstånd). Blandningen av erfarenheter och
kunskaper är organisationens styrka. Som elev får du följa med i räddningsarbetet redan från början. Du lär dig navigation, sjukvård, framförande av båtar och
krishantering.
Sjöräddningssällskapet har alltid varit finansierat genom medlemsavgifter,
gåvor och donationer. Genom att bli medlem har du rätt till extra hjälp om olyckan skulle vara framme.
Läs gärna mer på www.sjoraddning.se
Vill du skänka ett bidrag till sjöräddningen och att det ska gå till Dalarö
räddningsstation så skriver du “märke Dalarö” på inbetalningen.
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Sjöräddningens hus på Dalarö är väl placerat i södra änden av Vadviken intill
bilbron och inloppet till Dalarö Kanal. Största sjöräddningsenheten, Rescue
Björn Christer har sin kajplats strategiskt på utsidan ön, vid Hotellbryggan.
O-TRANSPORTER_74x105.indd 1

2017-05-04 21:34

Ornö Dykservice
ALLT INOM DYKERI OCH SJÖABETEN

Alla typer av dykeriarbeten
Bryggbyggen • Sjötransporter

Är du i behov av grävmaskin, lastbil,
hjullastare, dumper eller en container?
Vi utför det mesta inom markarbeten
som t ex enskilda och komunala avlopp!

Kontakta oss vid frågor
eller för gratis offerter.

Kontakta Dalarö Transport för
kostnadsförslag på plats!

email: niklas@ornodykservice.se
telefon: 073 714 84 88

Fredrik Liljeblad
070-717 82 56 • 070-510 08 26 E-post:
dalarotransport@gmail.com

www.ornodykservice.se

DALARÖ företagarförening
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BOKFÖRING

FASTIGHETSMÄKLARE

ALKAB ANNA LINDSTRÖM KONSULT AB
Bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer.
Q 08-504 704 92
www.alkab.se

SJÖNÄRA FASTIGHETER
Din fastighetsmäklare i vår skärgård.
= Odinsvägen 21, Dalarö
Q 08-522 348 00
; info@sjonara.se
www.sjonara.se

STÄDNING

MOHV
Fastighetsmäklare i Haninge.
Vi växer och har översatt ordet
”move” MOHV för att markera att vi vill
att kunder som vill röra på sig ska få ut
maximalt av sin affär varje gång.
= Poseidons Torg 2 B, Haninge C
Q 0775 33 30 70
; haninge@MOHV.se
www.MOHV.se/haninge

DALARÖS EVIGA AB
Ett ordentligt städföretag som strävar efter perfektion och
bra städstandard. På Dalarö samt i hela Haninge kommun hittar du det du länge sökt efter. Kvalitet, personlig
service och lyhördhet. Vi har alltid kunden i centrum och
gör vårt bästa för att du skall känna dig nöjd och trygg.
= Midgårdsvägen 1, 136 38 Handen
Q 08-500 829 25
www.dalaroseviga.se

Kommunikationskonsulter
DALARÖ INFORMATION AB
Konsulter i EBC-gruppen
Besöksnäring, destinationsutveckling,
information och media.
Q 0708-125 467
; LO.Landin@dalaro.se
www.ebc.se
www.dalaro.se
SJÖHOLM KOMMUNIKATION AB
Kommunikationsrådgivning och samhällsanalys.
Henrik Sjöholm.
Q 0760-20 61 84
; henrik@sjoholm.org
Ny bok

av
LO Landin
150 kr

GRYMMA SLUTPRISER
UTAN VASSA ARMBÅGAR
OCH MACHO-SNACK

DALARÖ
DÄR
HISTORIEN
OCH
FRAMTIDEN
MÖTS
- ETT NYTT
PERSPETIV
PÅ
SVERIGES
HISTORIA

Sälj din bostad med Jannica!

0725-55 02 77
Jannica Johansson
Reg. Fastighetsmäklare jannica.johansson@MOHV.se

MOHV Haninge | Poseidons Torg 2B, Haninge | MOHV.se/haninge
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FASTIGHETSMÄKLARE

Vi älskar det sjönära livet.
Vi har efter många års arbete med försäljning av enbart sjönära fastigheter
byggt upp ett starkt varumärke. Detta gör att vi når ut till alla som söker ett läge
vid vattnet, vilket i sin tur ger högsta möjliga köpesskilling. Våra mäklare Eva och
Joakim på Dalarö-kontoret har 25 års erfarenhet av området.
Ska du sälja ditt sjönära boende?
Vi har kunskapen, passionen och köparna.

08-522 348 00 | INFO@SJONARA.SE | SJONARA.SE | FACEBOOK.COM/SJONARA | INSTAGRAM: @SJONARA

NORRTÄLJE | VAXHOLM | ÖSTERMALM | DALARÖ

EL & VVS
CURT ROSELL VVS SERVICE AB
Q 070 678 56 28
Alla slags VVS-installationer på fastlandet och öarna.
www.rosellsvvs.se
DALARÖ EL OCH RÖR
Q 08-128 750 00
Aukt. installationsföretag för EL och VVS för företag
och privatpersoner. Vi har båt som tar oss ut till öarna
www.elochror.se

Hör av Er till oss för
Installation & Service.

ELPUNKTEN HANS PETTERSSON AB
Q 08-501 509 90, 070-777 37 00
; elpunktenab@telia.com
Allt inom el, på fastlandet och på öarna.

Vi utför även Ö-arbeten
med egen båt.

KYMENDÖ EL & TRANSPORT
Q 0708-26 23 83 ; kymendoel@kymendoel.se
Allt inom elinstallation och reparation.
Sjötransporter upp till 1,5 ton

Ring 08 501 509 90
eller 070 777 37 00

www.kymendoel.se

M ROSELLS RÖR AB
Q 08-501 500 89, 070-678 56 29
; rosell4@telia.com
Alla slags VVS-installationer

elpunktenab@telia.com

GLAS & FÖNSTER
KALLES GLASMÄSTERI AB
Q 0760-15 01 11 ; kallesglas@gmail.com
Glasreparationer, nymontage av glas och fönster,
renovering av fönster, tillverkning av fönster och dörrar.
Vi jobbar på land och till sjöss.

MÅLERI
DALARÖ MÅLERISERVICE AB
Q 08-501 510 03, 0708-50 11 33
Allt inom måleri. Medlem av
Målarmästarnas Riksförbund.
www.dalaromaleri.se

Auktoriserat
installationsföretag för
EL och VVS

SNICKERI
LAND OCH SJÖ SNICKERIER
Q 070 647 50 52

Anrik bygg- och snickeriverkstad med träreparation, finsnickeri och nybyggnad som specialitet. 54 års erfarenhet
av båtbyggeri.

www.landochsjosnickerier.se

Tel El: 08-128 750 00

VENTILATION

E-post: info@elochror.sewww.
elochror.se

VENT-RENT AB
Q 070-742 51 08

; info@ventrent.se

Kanalrengöring, OVK-besiktning, injustering och installation

www.ventrent.se
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accenterna
“I Sommarhagen”
Sjön, bergen, himlarna,
blommorna och
musiken.
Svenskt handtryck.
kuddfodral för kudde 40x40cm ca 525 kr

hälsningarna
Kort med kuvert ca 39 kr

att dela

i köket

Made in Sweden
“Ätbart”

“Liljekonvalj”

“Svenska Veteranmopeder”

De mer än 150 olika
motiven på våra
produkter är alla ritade
av Katarina Hamilton.
Hela sortimentet
tillverkas i Sverige.

“Kaprifol”

Fordon
Höstmys

Sedan 1993
“Vallmo”

“SS Nalle”

“Katt och Fisk”

våra hembakade bullar... kaffet... glassen...

brickorna

“Svenska Veteranmopeder”
Mopeder från 50-, 60- och 70-talet,
Crescent, Monark, Husqvarna,
alla modellerna finns beskrivna
på baksidan.
bricka 32x15cm
ca 245 kr
“Mossa”
Ett tecknat porträtt
av skogens sammet.
bricka Ø31cm
ca 325 kr

“Go-Fika”
En bricka med
kaffekalasets
godaste klassiker
bricka Ø31cm ca 325 kr
“Humle”
De dekorativa
humlekottarna som
ger ölet dess karaktär.
bricka Ø31cm ca 325 kr

disktrasorna
Svensk disktrasa ca 39 kr

“Maskrosdun”

“Prästkrage”

“Sommarbär”

“Knubbsäl”

“Traktorn BM 230
Victor”

BYGG & MARK
ENTREPRENADER
CRM MARK OCH ANLÄGGNING AB
Markarbete, grävmaskiner, containers, maskintransport, tomtplanering, snöröjning, avlopp,
minireningsverk.
Q 070-714 70 20
; rolf@cr-mark.se
www.cr-mark.se
DALARÖ TRÄD & TRÄDGÅRD
Q 08-501 530 23
; info@almedahlsbatvarv.se
Fullservicevarv. Motorförsäljning, auktoriserad service
av Yamaha och Nannidiesel.
www.almedahlsbatvarv.se
SÖDERORTS KRAN & TRANSPORT
Q 0708-93 79 99
; info@soderortskran.se
Diverse kranbilsjobb Maskin- och materialtransporter
med lastbil och sophämtning med “Dalarösäcken”.
ÖNS SCHAKT OCH BYGG AB
Mer än tjugo års erfarenhet inom mark och anläggning.
Villatomter och större projekt. 3,5-7,5t grävmaskiner,
8t hjullastare, lastbil. Vi är stationerade på Dalarö och
utför alla typer av grävjobb.
Q 072 527 24 11
; oscar@osob.se
www.osob.se

Wendt Petroleum är din lokala leverantör av
drivmedel, eldningsolja och smörjmedel.

ELDNINGSOLJA mm

Vi säljer alltså diesel, miljödiesel, bunkerdiesel, eldningsolja, HVO100 (fossilfri diesel) direkt i båt, i farmartank eller
i villatank.

WENDT PETROLEUM AB
Din lokala leverantör av drivmedel, eldningsolja och
smörjmedel.
PRIVAT: Villaolja / eldningsolja och pellets
FÖRETAG: Bensin, diesel, miljödiesel, bunkerdiesel,
HVO100 (fossilfri diesel) direkt i båt. Smörjoljor,
hydral-olja och smörjfett, adblue, avfettningsmedel
m.m.
Q 08-603 10 80, 0706 -700 200
; christian@wpab.biz
www.wpab.biz

Vi säljer även bensin, pellets, smörjolja, hydraulolja
och smörjfett, adblue, avfettningsmedel mm.
Välkommen med din offertförfrågan och eller beställning.
Ni når oss lättast på:

08-603 10 80 eller på info@olja.info
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ekedahlreklam.se

Dalarö Träd & Trädgård AB

Dalarösäcken
Du slänger, vi hämtar
– med bil eller båt!
•
•
•
•

tr ädgårdsavfall
byggsopor
grovsopor
privat och företag

✔ Hämta säcken i Tullhuset eller kontakta oss direkt.
SöderortS kran & tranSport aB
070-454 17 23 • dalarosacken@ soderortskran.se
www.dalarosacken.se
DALARÖ företagarförening
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VARV & MARIN SERVICE

SÖDRA SKÄRGÅRDENS LAND &
SJÖENTREPRENAD AB
Q 0708 93 79 99
; sslsentreprenad@gmail.com
Se annons mittuppslaget!

ALMEDAHLS BÅTVARV
Q 08-501 530 23 ; info@almedahlsbatvarv.se
Est. 1909 på Smådalarö. Fullservicevarv med motorförsäljning, auktoriserad service för Yamaha och Nannidiesel. www.almedahlsbatvarv.se

ORNÖ DYKSERVICE Q 073-714 84 88

; niklas@ornodykservice.se

Allt inom dykeri och sjöarbeten.
Arbetsbåt med kran för alla typer av sjöjobb.
Bryggbyggen. Sjötransporter.

BN MARIN ELEKTRONIK KORSHOLMEN
Q 08-501 515 29
www.ornodykservice.se
Försäljning och installation av Radar, Plotters, VHF, Auto-piloter, GPS, Marindatorer/bildskärmar, Sjökortsprogram, Elektr. motorreglage, GPS-larm. Återförsäljare VISSTE DU
för: Furuno, Raymarine, Simrad, Transas.
hur man slår:
www.bnmarin.se

ÄRLEKSKNOP
K
ta

en

DALARÖ BOJSTEN
Johan Ahlman Q 0702-29 65 52
Gunnar Adler Q 0734-43 63 00
Ponton- och BrygganläggningarAllt inom el, på fastlandet och på öarna. Kättingbyte, bärgning mm.
LINDSTRÖMS BÅTVARV Q 08-501 530 04
Öppet: Mån-Fre 8-17 (lunch 11-12) Lörd 10-13 april-juni.
Fullservicevarv. Familjeföretag på Dalarö sedan 1920.
Aukt Volvo Penta och Yanmar. Välsorterat reserdelslager. Lyftkapacitet upp till 35 ton.
www.lbv.se

äk

En stabil och snabbt slagen fast ögla.
Sjömän har använt den för a� fria.
Knopen skickades isärdragen �ll kärestan,
kom den i retur ihopdragen sa hon JA!

KORSHOLMSVARVET Q 08-501 510 98
Fullservicevarv som erbjuder vinterförvaring,
service och reparationer av fritidsbåtar
upp till 25 tons vikt.
Öppet: Mån-fre 8-17, övriga tider ring.
www.korsholmsvarvet.se

DALARÖ
BOJSTEN

KYMENDÖ EL & TRANSPORT
Q 0708-26 23 83 ; kymendoel@kymendoel.se
Allt inom elinstallation och reparation.
Sjötransporter upp till 1,5 ton

Bojanläggningar,
Kättingbyte,
Pontonbryggor
Dykinspektioner,
Bärgning mm.

www.kymendoel.se

MARINDEPÅN Q 08-501 501 05
= Dalarö varvsväg 1
Fullservicevarv. Försäljning nya och beg båtar. Vinterförvaring. Bensin dygnet runt. Sommarplatser. Båttillbehör, välsorterad vattensport-butik. Kiosk.
www.marindepan.se

Utövägen 11, 137 70 Dalarö.
Tel Johan Ahlman 0702-29 65 52
Gunnar Adler 0734-43 63 00

MYRÉN MARINKONSULT AB Q 0733-36 79 59
; info@myrenmarin.se
Sjötransporter, Bryggor & Bojar, Avlopp, Markarbeten,
Bygg, Båtservice och dito Konsultverksamhet.
www.myrenmarin.se
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Er hjälp i Skärgården. Vi löser det mesta.

www.marinkompetens.se

Välkommen till Marindepån Dalarö
Hos oss kan du

• tanka dygnet runt
• reparera båten
• köpa ny/beg båt
• vinterförvara
• shoppa vattensportprylar
• hitta sommarplatsen
• tvätta båtskrovet

Titta in, ring och/eller maila:
Vadviken / Dalarö varvsväg 1
08-501 501 05 info.dalaro@marindepan.se
DALARÖ företagarförening

*
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tel 08 - 120 627 27

Skomakarskeppet

Långholmen
Svinskär

St. Brandholmen

Motionsslinga
Kyrka
Parkering
Motionsslinga
Restaurang
Padelbana
Sevärdhet
Parkering
Skeppsvrak
Restaurang
Slott
Sevärdhet
Tankställe
Skeppsvrak
Utsiktspunkt
Slott
Vandrarhem
Tankställe
Vandringsled
Utsiktspunkt
Varv
Vandrarhem

Gränöfjärden

Älgholmen

GRÄNÖFJÄ R

DE

Stendörren
St. Pannholmen
L. Pannholmen
Kattskallen

N

Måsholmen

Röudd

Lövskären
Gotlandsgrundet

Rosenön

Fur unäs

Näsudden

Kattvik
Kattvik

Almedal

Långudden

Tegelbr uket

mn
dha
n
a
S
Till

Kolbotten
Malmen

N

Edesö

Vandringsled
Waxholmsbolaget:
Fullservicevarv
Brygga
Waxholmsbolaget:
året runt-trafik
Brygga
trafik delar av året
året runt-trafik

Österglokobb

DALARÖ
DALARÖ

trafik delar av året
Ornö bilfärja
Ornö bilfärja

Schweizerdalen

Torrbänken

Nålsögonen

Långholmen



Hummelkläppen

lm
tockho
till S
lm
o
kh
toc
S
l
til

Munken

SMÅDALARÖ

VA
DV I K E



Affär
Affär
Badplats
Badplats
Bed & Breakfast
Bar
Bro
Bed & Breakfast
Båtvarv
Bro
Café
Båtvarv
Åva
Åva
Friluftsområde
Café
Fyr
Cykeluthyrning
Golfbana
Friluftsområde
Gravplats
Golfbana
Gruva
Gravplats
Gästhamn
Gruva
Helikopterplatta
Gästhamn
Herrgård
Helikopterplatta
Hotell
Herrgård
Idrottsplats
Hotell
Informationstavla
Idrottsplats
Kyrka
Information

ockholm
l St
til

Kar
Kar ta
ta över
över DALARÖ
DALARÖ
och
ORNÖ
och ORNÖ skärgård
skärgård

Piltholmen

Sumpholmen

JÄR
J U N G F RU F

Byn
Byn

SANDEMAR

DE

N

Genböte

Korsholmen

Vitkobb

Naturreservat

Mickelsland

TT

Aspö

Gunnarsholmen

T

St. Gryt

Huvudholmen
Norrviksberget

DALARÖ SKANS

Kycklingarna

Skraken

Or
Or nöboda
nöboda

Tallkobben

Or näs

Trätholmen
L. Segholmen

er v
ike
n

Mörholmen

Hemträsk

Toklo

FÅGLARÖ

L. Långholmen
St Långholmen

Skinnardal
Skinnardal

Måskobbarna

Rönnskär

L Björnkobben

Rävskär

St Björnkobben

Söderviken

viken/
Grötskär
ista n Käringholmen
r
B ike
v
e
ud
/J

Nybysjöberget

Ersholmen
GÅLÖ

Sö d

KYMMENDÖ

UND
ÖS
KY
M E ND

Torrbänken

St. Segholmen

Toren

Orninge
ninge
Or

Lördagen

Vallboskär

Håkangrund

A
R L. Gryt

St. Kaskär

EMARSFJÄRD
SAND
Fredagen

St. Kaskär

L. Kaskär

EN

Rågholmen

Måbärsskär

Stenholmen

Jutholmen

Fågelskyddsområde

Nybysjö

Hässelmara

Prästholmen

Storholmen
Vettskär

Skalkaren

ÄRDEN
RA FJ
SÖD

Fiversätra

Strömmingsholmen Skinnkobben

Telegrafberget

FIVERSÄTRAÖN
Korsskär

Furuholmarna

Bodal

Koholmen

NG
TA
RM
EN

Lusten

Västergården
Högholmen

Södergården
Södargården

LÅ

Breviks Skrakholmar

Björkö Skrakholmar Högholmen Tallholmen
Ängsholmen

Mörby

Prästön

Kråkmoraholmen

MEFJÄRD

Torsnäsudd

Kyrkviken

Ler vassaträsk

Kråkmora holmar

n

Lättinge

d

T

skär

rkv

Ler vassa

St. Sandböte

Hålsjön
St. Svinskär

BJÖRKÖ

ill

L. SandböteMåbärs-

n
ike

ösu

Lorem ipsum

Ky

ORNÖ

Kråkmora
Björk

Krokholmen

Kalkkobben

Björnkobben

Brun
nsvik
en

ö
Ut

St. Penningskär

L. Svinskär
FJÄRDLÅNG

Vitträsk
St. Korpskäret

Sundby

Var nö

F J Ä RDLÅNG

F

D
JÄR

EN

L. Korpskäret

Stunnträsk

Maren
Rönnkläpporna

Långträsk

Havgjuskobben
Brännträsk

Landsätta

Trollkobb

L. Krokholmen
Krogen

St. Krokholmen

Var nöfladen

Nedergårdsö

St. Notholmen

MY

SI

Ängsholmen

N

G

Måskobben

Grönskär

E

N

HANSTENSF

Enskär

JÄR

D

Kullbäling

T

1 km
U
ill

tö

Långbäling
Gåssten

Hansten

Parkour

Utegym

EN

gen

öv ä

IK

VA
n
Kanalväge

Saltsjö
ba
ds
vä

g en

Kite-stranden

Dalarö
förskola
Sveavägen

Amerikaberget

Dalarö udd

n
ke
ac

Tul l b

Dalarö kyrka

Wal linvägen

FJ

D

Birkaväge

Bir
ge
rJ
arl
svä
ge
n

Berg
ham
nsv
äge
n

RS

R

Byn

olm
ckh
o
t
S
Till
amn
andh
Till S

DA

R
LA

Ö

STR

ÖM

Korsholmen

Fiskarhamnen

trandväg
rö S
Da la

Färja till Ornö

Lotsberget

Lyngsåsa

v ä g en

llin
Wa
n

MA

Götavägen

n
ge
svä
r
o
T

vä
ge
n

ts
rlo
Mäs te

DE
Ä

rls
r Ja
ge
Bir

ägen
név
Lin

SAN

n
ge
ivä
nd
da
V er

Dalarö
skola

en
väg
a
g
Sa

en
sv
äg

en
väg
s
r
To

DALARÖ
en

Waxholmsbåtar till
Dalarö Skans, Ornö m fl

en
äg

en
arlsväg
ger J
Bir

Va
sa
vä
ge
n

Askfatshamnen

Odins
väg

Sumpholmen

n

Be
rgh
am
Mag
nsv
nev
äg
e
äge
n

Dalaröhallen

gen
Smådalarövä
Jungfruberget

Sjöräddningen

Stenfatet

Volleyboll
Minigolf

D

Fr
ig
ga
v

Schweizerbadet

V

en

SkateFotbollsplan bana

Ut

Or
nö
vä
ge
n

Rån
övä
ge
n

Schweizerdalen

Aborrberget

arvsv
öv
lar
a
D

äg

sväg
f at
Sten

Prästövägen

gen
Utövä

en
väg
rkö
Bjö

olm
tockh
Mot S

500 m

Din verkstad för Volvo Penta auktoriserad service
Fullservicevarv med
vinterförvaring och
lyftmöjligheter upp till 35
ton samt motorbyten

Fyra generationers
samlade kompetens på
ett båtvarv med över 100
år i branschen

Vi finns året om på:
08-501 530 04 • LBV@LBV.se
www.LBV.se
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Land- och sjöstation bunker och akrylat på pump
ATG Svenska Spel Postombud Tidningar

båt- och biltillbehör
Café Fast food

ÖPPET ÅRET RUNT 08-50151269 Dalarö Skärgårdsservice AB, Hotellbryggan, Dalarö

