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Sveriges minsta vandrarhem öppnar igen
Sveriges minsta vandrarhem, Lotsen i Dalarö, har under det senaste året varit stängt.
Till våren öppnar det igen, i ny regi.
Den gamla lotsuppassningen i Dalarö fiskarhamn brukar
med sina åtta bäddar kallas Sveriges minsta vandrarhem.
Det senaste året byggnaden stått tom, men som Skärgården tidigare berättat har Haninge kommun begärt in anmälningar från intresserade som vill driva såväl Lotsen
som den intilliggande Våffelstugan.
NU HAR kommunen bestämt sig: det blir Jenny Nordqvist,
som idag driver Dalarö Hamncafé, som tillsammans med
sin far, Jan Nordqvist tar över verksamheten.
- Vår plan är att öppna första maj. Så har vi våren på oss
för att måla och fixa till det, berättar Jan.
Våffelstugan kommer de förmodligen att bygga om till kök
för vandrarhemmets gäster. Avsaknad av toalett gör det
svårt att driva kaféverksamhet i byggnaden och förhoppningen är att man med denna lösning kan få in ytterligare
någon eller några sängar i vandrarhemmet.
- De som inte vill laga mat själva kan gå till hamncaféet.
Det tar en minut, säger Jan som klockat sträckan.
- En minut och fem sekunder, rättar han sig.
Eftersom vandrarhemmet är så litet, är möjligheten att
samordna verksamheten med hamncaféet en förutsättning
för att få ihop ekonomin. Hamncaféet har Jenny drivit i
drygt tre år, året runt, och tanken är att även hålla vandrarhemmet åretruntöppet.
- Det är vad som behövs här på Dalarö, säger Jan.
Kontraktet är på tre år med möjlighet till förlängning. Längre avtal än så vill kommunen inte skriva i dagsläget med
tanke på att det pågår en översyn av detaljplanen för Fiskarhamnen.

Det lilla vandrarhemmet, till vänster i bild, ligger i
Fiskarhamnen i Dalarö

JOHAN HELLSTRÖM TEXT OCH FOTO
johan@skargarden.se
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Fritidsområde på Dalarö ska bli åretruntboende
Dalarö ska få fler åretrunt-boenden. Det är syftet med den detaljplan för området
Schweizerdalen som nyligen har varit ute på samråd.
Under den senare av hösten har detaljplanen för området
Schweizerdalen i Dalarö varit ute på samråd. Syftet är att
möjliggöra åretruntboende i fritidsområdet som fått allt fler
permanenta boenden.
- Planen är att det ska bli nya tomter men också att de
fastigheter som redan finns får byggrätter så att de ska
kunna ha ett året runt-boende, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (Fp).

KOMMUNEN VILL även dra in kommunalt vatten och avlopp i området. Det innebär att alla i området kommer att
behöva betala en anläggnings- eller anslutningsavgift för
att bli del av det kommunala VA-nätet.

Fortsättning på sidan 2.

Tipsa gärna om nyheter eller något som ni vill uppmärksamma här på
Mail: dalarojournalen@dalaro.info
1

Dalarö-Journalen
Journalen

DALARÖ -Journalen
Nr. 1 7 Februari 2014

En webbtidning producerad av www.dalaro.info
Mail: dalarojournalen@dalaro.info

Fortsättning från sidan 1.
- Som enskild ger det en ökad byggrätt och det är bra för
miljön att vi kan ta hand om vårt avlopp. Men vi tvingar
ingen att ansuta sig, säger Peter Olevik Dunder.
Omställningen ska enligt detaljplanen ta stor hänsyn till
skärgårdsnaturen och den naturdominerade karaktären i
området, bland annat genom att begränsa sprängning,
schaktning och fyllning och genom att inte göra nya gator.

- Det här områdena skiljer sig från en vanlig ”villamatta”
genom att de har mer naturprägel. Det kommer vi att bevara, säger Peter Olevik Dunder.
Skärgården har utan framgång sökt företrädare för tomtägarföreningen i Schweizerdalen, men Björn Åkerblom,
ordförande för hembygdsföreningen säger:
- I största allmänhet tycker vi fastboende att det är väldigt
bra att de bygger ut där. Vi är måna om att få hit fler fastboende för att ha underlag för de samhällsinrättningar vi
har, som vårdcentral, bank och livsmedelsaffär.
LINA MATTEBO

Kartan visar planområdet för
den första av tre etapper.

lina@skargarden.se
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Tel: 08-54 54 27 17

Dalarö bageri i ny regi
Läs mer på nästa sida.
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Dalarö bageri i ny regi
Dalarö bageri har bytt ägare.
Så fort Lotta Landén har fått tag på en
bagare räknar hon med att komma igång
med helgöppet.
Sedan den 1 februari är det Lotta Landén
som driver Dalarö bageri. Hon beskriver
sig själv som en krogmänniska som börjat tröttna på krogbranschen och i stället
upptäckt hur roligt det är att baka.
- Det ska bli jätteroligt, det är lite speciell
feeling att komma ut i skärgården.
Nu letar hon efter en bagare.
- Så fort jag får tag på en bagare vill jag
komma igång på helgerna.
För närvarande har bageriet med tillhörande kafé varit stängt sedan i slutet av
augusti då den förra ägaren Christina
Holmberg stängde för säsongen.
- Vid högsäsong är tanken att köra sju
dagar i veckan, säger Lotta Landén.

Lotta Landén

Foto: Privat

FÖRUTOM ATT kunderna kommer att
möta ett nytt ansikte bakom disken så
räknar hon med att det kommer att bli en
del förändringar.
- Jag vill försöka få igång lite mer matiga
grejer, inte bara bageri utan kanske lite
lättare luncher. Och så håller jag på och
ansöker om tillstånd så att man förhoppningsvis kan få sig ett glas vin till räksmörgåsen i sommar.
Hon avrundar:
-Det ska bli jättespännande, jag är verkligen ivrig att komma igång.
TEXT

JOHAN HELLSTRÖM
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