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Lotsberget Annandag Pingst anno 1913

En trevlig bild tagen av fotograf Axel Svinhufvud på Lotsberget Annandag Pingst 1913. Jutholmen syns till
vänster. Vilka personer som fotograferats framgår ej. Troligen är det inte Dalaröbor, utan ett resande sällskap
som kan ha kommit med t.ex. båt från Stockholm. Någon som vet mer om bilden? Känner igen någon person?
Om någon är intresserad så finns bilden med bättre upplösning så man lättare kan se ansiktsdragen.
Hör av Er till: dalarojournalen@dalaro.info

Vägarbetet vid Tullhuset och kyrkan
och

Nya fastigheten Odinsvägen 21
Se nästa sida.
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Odinsvägen
Vägverket Region Stockholm har tagit fram ett förslag till
förstudie för Odinsvägen mellan Dalarövägen/bron över
Dalarö kanal och Dalarö Hotellbrygga. Förslaget utgör
en inventering av rådande förhållanden, en problemformulering och innehåller förslag till åtgärder för förbättrad
trafiksäkerhet och miljö.
Vägrevisionen syftar till att förbättra vägmiljön så att våra
vägar blir säkra, visuellt tilltalande och miljöanpassade.
Både trafikanter och de som bor och verkar längs vägen
ska se vägen som ett positivt inslag i omgivningen.
Nu har delar av förslaget blivit verklighet. Bl.a. nytt säkrare övergångsställe vid skolan samt de påbörjade arbetena med breddning av vägen vid kyrkan.

Foto: Anders Bengtsson

Läs förstudien på vägverkets hemsida:
http://www.vv.se/filer/23843/Odinsvagen_lag.pdf

Odinsvägen 21
Nya fastigheten på Odinsvägen 21
(Travet) står nu färdig.
På centrala Dalarö har bolaget Liljestrand Fastigheter AB förvärvat restaurang Travet. Fastigheten revs och
här påbörjades 4:e kvartalet 2006
byggnation av bostadshuset med 3 st.
etagelägenheter (bostadsrätter) ovanpå ett gatuplan med 2-3 st. affärslokaler. I en av affärslokalerna har mäklarfirman Christer Magnusson AB redan
flyttat in.
Foto: Anders Bengtsson

Odinsvägen 21. Tidigare låg här Hedengrens (Travet)

Foto: Anders Bengtsson

Tipsa gärna om nyheter eller något som ni vill uppmärksamma här på Dalarö-Journalen.
Om ni vill annonsera eller sälja/köpa något.
Kontakta: dalarojournalen@dalaro.info

