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SSIF har firat 50-årsjubileum med en sponsrad  medlemsresa till Landsort med båten 

Vindbådan. Lotsen Björn Öberg, medlem i SSIF, mötte oss vid ankomsten och 

guidade oss runt på ön. Björn är otroligt kunnig, berättade öns historia, följde oss upp 

i fyren, visade militära minnesmärken och berättade om människor på ön.  

Där finns en konstutställning efter stigarna som är mycket sevärd. Det var en lyckad 

utflykt med underbart sommarväder. 

SSIF har även detta år prioriterat frågan om kommunikationer i skärgården samt krav 

på enskilda avlopp.  

Resultat har blivit nord/sydlig kommunikation och VA-rådgivare i Haninge kommun.  

Arbetet fortsätter.  

SSIF deltar aktivt i Dalarödialogen som handlar om Dalarö framtid.  

SSIF ingår i arbetsgrupper som gäller byggplaner på Dalarö.  

Många byggbolag vill bygga lägenheter på Dalarö och många vill gärna bo i (och 

äga) lägenhet.  Men hur bygga nya flerfamiljshus utan att Dalarö unika kulturmiljö går 

förlorad?  

Ett Dalaröforum äger rum den 11 november med bl.a. uppföljning av Veidekkes 

möte den 7/11. Veidekke är ett byggföretag som vill köpa hotellet, riva det 

för att istället bygga bostadsrätter på platsen. 

Erfarenheter av att bygga passivhus med hänsyn till kulturskyddet - 

Sebastian Kretschmer Plym föreläser. 

SSIF har deltagit i och stöttat projektet ”Rädda Huvudskär”. Nu är besluten 

tagna och det gick skärgårdsbornas väg. 

Projekt 

SSIF har, med Carin Flemström som kontaktperson för projektet, startat 

”Partnerskap för att utveckla byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer ” i  

samarbete med Fredrika Bremergymnasiet och Skärgårdsstiftelsen.  

En EU-ansökan om förprojekteringsmedel är inskickad.  

Den 3december kommer ett seminarium att arrangeras där idén presenteras. 

SSIF har varit starkt drivande i att rådgivare ska anställas i VA-frågan och nu har 

äntligen resultat uppnåtts. 



Haninge-Nynäshamn har gemensamt anställt rådgivare. Enhetschef är Berit 

Pettersson och Marie Jakobsson som båda har full kompetens i dessa frågor. 

Kommunen öppnar en utställningslokal som visar det utbud av anläggningar som 

finns. Verksamheten startade under september 2013. 

År 2008 bildades föreningen Dalarö Kultur och Föreningscentrum/DKFC i Tullhuset 

av SSIF, Dalarö Hembygdsförening och Turistbyrån. 

SSIF har därmed haft möjlighet att använda Tullhuset för årsmöte, sammanträden, 

administration, utställningar m.m. 

Under 2012 har satsningen på att etablera Tullhuset som ”kulturhus/förenings-

centrum fortsatt.  

Sedan i somras finns SSIF representerat med gamla foton och artiklar i 

”Nostalgirummet”, Tullhuset plan 2. 

I oktober var det höstmarknad. SSIF deltog med lotteri. 

SSIF kommer att delta i årets julmarknad den 8 - 9 december med placering i 

Tullhusets Skärgårdsmuséum, där det finns många utställningsföremål som lånats 

från SSIF. 

SSIF har årsmöte den 23 november, kl 10,00 i Tullhuset. Välkomna! 

Berit Karlsson/SSIF 

 

 


