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Haninge skissar upp Dalarö
Ett skissförslag över hur Dalarö skulle kunna utvecklas ligger nu klart hos
kommunen. Skisserna gäller torget, gästhamnen och Dalarös infart.
Några beslut finns ännu inte, och skisserna ska ses som starten på en process
kring ortens utveckling.
Med utgångspunkt från en dialog med Dalaröborna har
tjänstemännen i Haninge kommun presenterat flera skisser
i vilka riktlinjerna för Dalarös utveckling presenteras. Närmast förverkligande är Dalarö torg vars skissunderlag är
mer detaljerat än de övriga. Petra Lindvall på stadsbyggnadsförvaltningen säger:
- Skissen för torget är mer detaljerad och med en ungefärlig prislapp, vilket ger möjlighet att äska pengar inför
budgeten 2013. I så fall, men det är inte hugget i sten, startar en dialog kring utformningen. Skisserna ska mest ses
som ett underlag för att äska pengar och påbörja en process.
Tjänstemännens uppdrag från politikerna har hittills varit
att ta fram skisserna utifrån vad Dalaröborna har velat ha
för förändringar. För torgets del har önskemålen gällt att
det bättre ska fungera som mötesplats.
DET NYA förslaget har fått inspiration från hav och skärgård, med skulpterade vågor som sköljer ner längs ett lutande plan. Den stora nivåskillnaden på torget har utnyttjats
genom att steg skapats, som kompletterats med sittbänkar.
I den övre delen finns ett vattenarrangemang som är tänkt
att locka människor och ge ro och svalka.
Torget ska dessutom förses med nya blommande träd,
blomsterurnor och en låg mur som avgränsar parkeringen,
vilken blir kvar, liksom ny belysning. Ytor ska även finnas
för torghandel och möjlighet att ställa en scen eller bioduk
på den nedre delen. Busskuren flyttas och får en annan
utformning.
BÅDE Fiskarhamnen och Hotellbryggan behöver utökas
och en skiss finns för hur en ny gästhamn med strandpromenad skulle kunna utvecklas. I dag är det svårt att nå ner
till vattnet, promenadstråket anses otydligt utan sammanhängande karaktär, vändplatser för biltrafik saknas och pplatserna är för få.
Den tänkta nya strandpromenaden ska enligt skissen ge
en tydlig och välkomnande karaktär. Två vändplatser för
bilar planeras, varav den ena även är en kajkonstruktion
och utformad så att en sopbil kan vända vilket möjliggör en
miljöstation för båtgästerna.
Inför det fortsatta arbetet med gästhamnen bör ett ställningstagande göras om ifall kommunen eller en privat intressent ska investera och driva anläggningen.

Skissen för infarten till Dalarö är också den ännu i sin linda.
Förändringarna rör bland annat utformningen av vegetation
och belysning. Dels för att ge infartssträckan ett mer tilltalande utseende och skapa nya utblickar över samhället,
och dels för att om möjligt bidra till sänkt hastighet. Bron
ska markera ankomsten till Dalarö bättre och området ges
även en mer parklik karaktär tack vare en gallring i vegetationen.
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Utformningen av Dalarö torg som det ser ut i de skisser som tagits
fram. Dessa är dock ännu långt ifrån huggna i sten.
ILLUSTRATION NOVAMARK
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Dalaröbarnen dansade ut julen
Utklädda till pirater och prinsessor deltog 40 Dalaröbarn i årets julgransplundring på Tullhuset.
Årets tema var nämligen Disney.
För tredje året i rad hölls den numera traditionsenliga
julgransplundringen i lördags på Tullhuset i Dalarö.
Årets tema för klädseln var Walt Disney, och de 40 barnen, men desto färre av det 30-talet vuxna som deltog,
kom utklädda som sina Disneyfavoriter.
JULEN DANSADES sedan ut med hjälp av den spelande tomten Micke "Prinsen" Trolin. Därefter vidtog en frågelek där de med fIest svar belönades med böcker och extrafiske i den populära fiskdammen. Sedan väntade saft, bulle
och förstås fångsterna från dammen.

Julgransplundringen arrangeras av Dalarö Föreningscentrum som kunde konstatera att Tullhuset håller på att bli
en allt viktigare träffpunkt på Dalarö.
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