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Nu har den stora sommarkaravanen av semesterbilister åter invaderat Dalarö. Och den 200 åriga 
tullvaktstugan i Fiskarhamnen är sönderkörd igen. Taket förstördes när en möbelbuss nyligen 
försökte att manövrera mellan de felparkerade bilarna.
Privatbilisterna struntar totalt i alla parkeringsförbud. De ställer sina bilar överallt, säger båtsman 
Charles Johnsson, som arbetar vid lotsstationen intill och är med i kulturnämnden.
Många Dalaröbor vill förbjuda tung trafik i Fiskarhamnen. Jättelika glassbilar och 20-tons tankbilar 
utgör ett ständigt hot mot tullstugan och de gamla kajerna som en gång byggdes för hästfordon.
- Oljebolagen har mindre tankbilar men vill av ekonomiska skäl köra med stora, menar Anders 

Franzén, som bor i Fiskarhamnen. Han vill införa maxvikt på fem eller högst tio ton.

Bilarna invaderar.

Bilproblemen på Dalarö har blivit värre för varje år. 
- Det finns ingen gräns för bilinvasionen. Fritidsfolket ökar i antal med att tomterna säljs ute i 
skärgården. Och de orkar inte gå två steg från bilen till båten, säger Charles Johnsson.

- - På Birger Jarlsvägen brukar de stå på båda sidor. Och här på Dalarö är vägarna så smala att en 
enda parkerad bil kan orsaka en katastrof, säger Krystyna Munthe, socialdemokrat i fullmäktige 
och aktiv i byalaget.
Hon vågar inte tänka på vad som skulle inträffa om det började brinna i något av de gamla 
trähusen. Alla chanser finns att brandbilarna fastnar på vägen till brandplatsen, för att någon 
parkerat sin bil galet.
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Bilarna bort.

Parkeringsreglerna som finns efterlevs mycket dåligt. Tvåtimmarsparkeringen på torget ignoreras av 
många bilister som har sina bilar parkerade där hela dagarna.
- Kommunen har inte heller resurser att se till att reglerna efterlevs, säger Krystyna Munthe. När det 
gäller P-förbudet på Odinsvägen är det inte så konstigt att bilisterna struntar i det. Vägverket har inte 
brytt sig om att sätta upp skyltar.
- Blir det ingen ordning på biltrafiken på Dalarö så inträffar snart en olycka, befarar hon. Barnen på 
Dalarö är vana att cykla omkring på bilfria vägar nio månader om året. Så utsätts de plötsligt för en 
invasion av bilar under sommarmånaderna. Olycksriskerna blir stora.
Krystyna Munthe vill helst förbjuda biltrafik helt på centrala Dalarö.
- Åtminstone måste de tunga lastbilarna bort, menar hon bestämt.

Fiskarhamnen då det var liv och rörelse där.


