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Problemet med vänthall vid Dalarö Hotellbrygga har nu äntligen lösts. Redan 1964 i januari tillskrevs 

kommunalnämnden från Dalarö Skärgårds Intresseförening om nödvändigheten av en vänthall vid 

Hotellbryggan. Den gamla hade då rivits. Vid beslut i kommunalnämnden den 24 februari 1964 

svarade Nämnden att ärendet tillställts en arkitekt, som skulle utföra planeringsuppdraget inom 

området. Som ett provisorium lät bussbolaget uppsätta en mindre vänthall för passagerare.

I ärendet kontaktade Skärgårdsföreningen fru Boman på Strand Hotell på Dalarö, vilken upplät 

hotellets lokal genom att låta öppna redan klockan 08.00. Här kunde resenärerna få värma sig vid 

en kopp kaffe  i väntan på båtlägenhet, vilken många gånger kunde bli ganska lång.

I skrivelsen den 7 mars 1965 till kommunalfullmäktige påpekade Skärgårdsföreningen ytterligare om 

nödvändigheten av vänthall. Svaret blev att frågan var under utredning.

Då inget hände tillskrevs ännu en gång kommunalnämnden den 28 februari 1967 om en uppvärmd 

vänthall med bekvämligheter. Frågan väcktes även genom skärgårdsbefolkningens representanter i 

fullmäktige. Så kom frågan om ombyggnad av Hotellbryggan samt det ödesdigra raset därstädes 

vilket försenade vänthallsbygget. Men man väntar ej för länge om man väntar på något gott säger 

ordspråket. Nu är vänthallen där och en mycket fin sådan. Det är med glädje Skärgårdsföreningen 

noterar att ännu ett initiativ från föreningen har lösts.

Dalarö Skärgårds Intresseförening vill i detta sammanhang framföra sitt tack till kommunen samt, 

icke minst, till fru Astrid Skoogh, som i denna fråga varit till synnerligen god hjälp. Vi önskar henne 

”Lycka till” i hennes gärning för skärgårdsresenärernas bästa genom att erbjuda fin service i sin 

kioskrörelse, säger ordförande i Dalarö Skärgårds Intresseförening, Kurt Sjöblom.



Raset vid Hotellbryggan - som försenade byggandet av vänthallen, fotografier från 1968.


