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Haninge tar över hela Tullhuset
Haninge kommun har enats med Statens Fastighetsverk om ett rimligt hyresavtal för
Tullhuset på Dalarö. Kommunen blir därmed ensam hyresgäst i hela huset.
Efter att Fastighetsverket i vintras hotade Haninge kommun med att erbjuda Tullhuset till andra hyresgäster,
efter att kommunen dröjt med sitt svar i flera månader, har de båda parterna nu enats om ett kontrakt som båda
är nöjda med.
Kommunen ansåg att hyresnivån som Fastighetsverket erbjöd var alldeles för hög. Men kommunalrådet
Tommy Lundin (FP) är nöjd med den nu överenskomna hyran:
- Vi har pratat länge om att kommunen vill hyra hela huset till rimliga villkor, nu är vi överens om det hela och
det återstår bara att skriva under.
Kommunen blir därmed ensam hyresgäst i hela huset, och kommer att hyra ut till övriga intressenter som
bland annat turistbyrån, Måndagsklubben och kaféverksamhet i andra hand.
- Efter semestrarna kommer vi att kalla alla intressenter för att göra upp om hur huset ska disponeras, säger
Tommy Lundin.
Avsikten med att få hyra hela huset är förstås den planerade dykparken utanför Dalarö, med tillhörande
utställning och det som krävs för att realisera parken.
- Att få övervåningen till det var huvudmotivet för att kliva in i det här, säger han.
En avsiktsförklaring mellan kommunen och Statens maritima museer är dessutom på gång angående
dykparken. Tommy Lundin vill ännu inte berätta vad avsiktsförklaringen innebär, men säger:
- Det är en nationell angelägenhet.

Efter semestrarna kommer Haninge kommun
att samla alla intressenter för att besluta om
hur Tullhuset ska disponeras i framtiden.
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