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Lite historik om affären ”Jansson Livs” utmed Smådalarövägen.
Affären drevs av Nils Jansson mellan 1946-1995
Affären startades och ägdes ursprungligen av Arvid och Anna
Törnlöv som tidigare drivit jordbruk
i Östra Ösby.
Arvid och Anna lät bygga affären
som en tillbyggnad till befintligt hus
1921.
Anna som var en aktiv person ville
ha något att engagera sig i.
När familjen Törnlöv 1934 adopterade en flicka, Elna, hyrdes affären
ut till Hugo Dahlberg.
Men Hugo, som led av hjärtproblem orkade inte med den tidvis
mycket krävande verksamheten.
Vilket ledde till att Nils Jansson
under senare delen av 1945 avtalade om förvärv. Nils hade tidigare
arbetat som biträde hos Joel Olssons i Väddö Backa och kom till
Dalarö 1927 där han under en tid
fick arbete hos Carl Carlssons Speceri, Delikatess och Diversehandel
på Dalarö.
Ingenting var omöjligt när det gällde service för Nils, som under åren
hade ett väl inarbetat samarbete
med övriga affärer i Dalarö.
Nils Jansson drev också en filial
några år på somrarna under 1970talet. Filialen låg mittemot infarten
till Smådalarö Gård. Där jobbade
bl.a. sångaren Niklas Strömstedt
som tonåring under sommaren.
Filialen lades ned någon gång i
slutet av 1970-talet.
Efter 49 år, den 4 juni 1995, stängde Nils Jansson slutligen affären,
han var då 88 år gammal.

Hugo Dahlbergs speceri- och diversehandel 1930-40 ?

Janssons Livs 1952
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Ur Året Runt år 1990
- Den sociala karaktären här är kraftigt för- ändrad nu, säger Lennart Jansson. ekonom och barnfödd på Smådalarö. Allt fler bor här året runt. Numera går det direktbuss härifrån in till stan varje morgon och tillbaka hit varje kväll. Det är den så kallade Svarta bussen eller "yuppiebussen" som man köper månadskort till för dubbel
taxa. Lennarts far, Nils Jansson, är 83 år men driver fortfarande den livsmedelsbutik
som han köpte den 15 maj 1946. Han säger att butiken numera är en hobby som
han trivs med. - Jag har hållit på året runt i 44 år säger han. När man märker att man
fyller en uppgift och man får det att gå runt - ja, då fortsätter man
Om Dalarös förändring säger Nils Jansson, som också har ett förflutet som kommunpolitiker: - Jag kom till Dalarö från Väddö som 20-åring. Då var Dalarö municipalsamhälle. Här fanns allt man behövde: alla slags butiker, hantverkare, apotek, brädgård,
bryggeri, frisör, sybehörsaffär och så vidare. Dalarö hade ett helt annat utseende än i
dag Att samhället töms på folk på vardagar beror enligt Nils Jansson på att man numera inte "tycks ha råd att bo hemma annat än under sömnen på natten": - I dag är
folk bilburna. Hustrun förvärvsarbetar lika mycket som mannen. De sticker båda till
stan klockan 6 eller 7 och kommer hem på sena efter- middagen eller kvällen. De
utnyttjar lunchrasten för att handla i stan. Om de inte hinner det gör de inköpen i
Handen eller Brandbergen på hemvägen. Lennart Jansson påpekar att de nya
"bosättningarna" inte tillför samhället något. Men kommunen får förstås ökade skatteinkomster - fast de pengarna hamnar centralt hos makthavarna i Haninge.

Dalarö är på ytan en
tidlös idyll, ett paradis
från förr.
Nils Jansson 83 år,
köpte butiken 1946

Lennart Jansson är en
av eldsjälarna i Dalarö
Båtklubb. I bakgrunden
två elever i klubbens
seglarskola för unga.
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Janssons Livs 1965

Inne i affären 1953

Byggnaden finns fortfarande kvar 2014 utmed
Smådalarövägen vid Skärkarlshöjden.
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Ur Dagens Nyheter den 10/5-1998

Nils Jansson
Nils Jansson, Dalarö, har avlidit 90 år gammal.
Hans närmaste är sonen Lennart Jansson och
dottern Birgitta Roos.
Nils Jansson föddes i Väddö-Backa i Roslagen
son till skeppstimmermannen och djuphavsseglaren Jan Peter Jansson och hans hustru Selina ,
född Olsson.
Traditionen på den tiden bjöd att man antingen
blev sjöman, handlare, präst eller emigrerade till
Amerika. Nils Jansson blev handlare och fick sitt
köpmansbrev 1946. I maj 1946 förvärvade han
Hugo Dahlbergs speceri- och diversehandel, som
blev Ica-butiken Janssons Livs på vägen mot
Smådalarö.
Han drev sin rörelse i 49 år och blev under åren
en institution på Dalarö bland kunder och vänner
ur många generationer. Hans stora stöd i både
yrkes- och fritidslivet var hustrun och livskamraten
Aina. I Stockholms Köpmannaförbund och Livsmedelshandlareförening verkade han för att förbättra villkoren för närbutikerna och skärgårdshandeln. Långt före kundkorten hade Nils Jansson ett
system med kontoböcker som gjorde det lättare
att handla utan kontanter.
Han hade ett starkt patos för idrott och ungdomsarbete och var själv en duktig gymnast.
Dalarösportklubb (DSK) var hans största fritidsintresse. Han var den drivande kraften i och en av
grundarna till klubben 1932. Dess första idrottsplats i Schweizerdalen vid Sandvikssjön var ett av
många resultat av hans initiativkraft.
I många år var den en arena för friidrott, bollsporter och mångkamper. Inom dessa grenar blev
DSK snart mycket framgångsrikt och erövrade
som bäst en andra plats i Sverige. Nils Jansson
var DSK:s ordförande i många år. Bland annat
tilldelades han diplom av prins Bertil.
Under krigsåren ingick Nils Jansson i de förband
som ansvarade för transiteringen genom Sverige
av tyska trupper från Finland till Narvik.

En tid låg hans förband i högsta beredskap i väntan på marschorder för att gå in i Norge och stödja den Norska motståndsrörelsen. Starka upplevelser och minnen från denna mycket hårda tid
gjorde att Nils Jansson efter krigsslutet engagerade sig i Hemvärnet. 1983, efter 30 års tjänst, utnämndes han till Hemvärnsveteran.
Nils Jansson var också starkt engagerad i det
politiska livet, från den tiden Dalarös politiska beslut fattades av bystämman till dess Dalarö kom
att ingå i Österhaninge och senare Haninge kommun. Under epoken när Dalarö, Ornö och Utö var
egen storkommun var Nils Jansson kommunfullmäktiges vice ordförande under flera valperioder
och ledamot i kommunalnämnd och andra nämnder. Efter kommunsammanslagningen med Österhaninge fortsatte han sina uppdrag som ledamot i fullmäktige och flera nämnder för Dalarö.
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Redan i år - fem år tidigare än man ursprungligen trodde - räknar Haninge kommun med
att påbörja detaljplanearbetet för två nya bostadsprojekt på Dalarö:
Hotel Bellevue och den gamla telestationen på Sagavägen
Sedan tidigare pågår planprocesser för Lyngsåsa, där det
enligt exploatören planeras
för ett 50-tal lägenheter, och
Strand hotell, där det handlar om cirka 35 lägenheter.
Och på tur står nu detaljplaner för den gamla telestationen vid Sagavägen samt Hotell Bellevue, berättar stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, Peter Olevik Dunder (FP).
— Vi trodde att de skulle
ligga bra många år fram i
tiden men vi skar på att kunna
starta dem nu i år.
MELLAN 10 och 15 lägenhe-

ter på respektive fastighet
räknar han med att det är fråga
om. Om det blir bostads- eller
hyresrätter är inget som regleras i detaljplanen, men Peter
Olevik Dunder säger:
—Jag kan ju tänka mig att
det blir i bostadsrättsform,
det är underrepresenterat på
Dalarö. Det finns hyresrätter
och det finns villor, det som
saknas är bostadsrätter.
Även de lägenheter som
planeras på Lyngsåsa och
Strand blir bostadsrätter. Och
billigt lär det knappast bli,
Dalarö är en eftertraktad ort att
bo på.

— Vi får nog räkna med att
det kommer att kosta en del
att köpa nyproduktion på
Dalarö.
Den ursprungliga prognosen när det gäller arbetet
med detaljplanen för telestationen var att det skulle kunna
påbörjas 2019 och vara klart
2021. Nu ser det ut att kom
ma igång i år och i så fall bli
klart 2016.
— Vi har kortat planköerna nåt oerhört. Det är en avsevärd tidigareläggning av
det hela.
Det beror enligt Peter Olevik Dunder på två saker:
— Det ena är att vi har betydligt fler planarkitekter. Det
andra är att vi också jobbar
med att effektivisera arbetet.
Jag tror inte att vi är i mål,
det går att göra betydligt mer
än vad vi gjort men vi har
kommit en bra bit på vägen.
Hotell Bellevue på Dalarö kan bli bostäder

JOHAN HELLSTRÖM TEXT OCH FOTO johan@skargarden.se
Tel: 08-54 54 27 24
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