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Nationaldag med flagghissning och batteribåt
Hundratals Dalaröbor såg flaggan hissas utanför Tullhuset på nationaldagen i lördags. Under
dagen testades även den nya batteridrivna utflyktsbåten som i sommar kommer att gå mellan
Fiskarhamnen och Smådalarö gård.
Klockan ett i lördags startade nationaldagsfirandet utanför Tullhuset på Dalarö. Flera hundra Dalaröbor hade
samlats för att för att se flaggan hissas till tonerna av Sveriges nationalsång som framfördes av tenoren Raymond Björling tillsammans med Dalarös kyrkokör som ackompanjerades av Anders Lindgren.
Strax innan flagghissningen sjöngs sommaren in av kyrkokören i en fullsatt kyrka, därefter kom alla kyrkobesökare ut och deltog i nationaldagsfirandet vid Tullhuset.
- Vi är nöjda med dagen, tyvärr var det lite kallt därför blev det ingen jättefolksamling, utan det var framför allt
Dalaröbor som kom och firade, säger LO Landin på Dalarö turistbyrå.

Tenoren Raymond Björlingsjöng nationalsången ackompanjerad
av Anders Lindgren utanför Tullhuset på Dalarö den 6:e juni .
Foto: Dalarö Turistbyrå

Batteridriven
Dagen till ära trafikerade även Smådalarö gårds nya utflyktsbåt sträckan mellan Smådalarö gård och Fiskarhamnen på Dalarö. Den nyinköpta lilla utflyktsbåten är batteridriven och ser ut som en gammal amerikansk kanalbåt. Eftersom båten endast tar 12 personer gällde det att vara först till kvarn för att komna med. I sommar
kommer båten att trafikera samma sträcka, en tur som tar ungefär en halvtimme:
- Den binder ihop Fiskarhamnen och Smådalarö så får man se Dalarös fina östsida, säger LO Landin.
På Smådalarö gårds golfbana firades nationaldagen med Dalarö open, därefter bjöds det på sillunch på Smådalarö gård. Efter kaffe och grillmiddag visades fotbollsmatchen mellan Sverige och Danmark på storbildsskärm.
Ovanstående text och bild är hämtat ur
tidningen Skärgården.
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