


DHF affischerar inför evenemang, vandringar etc.



DHF anordnar föreläsningskvällar



DHF anordnar utflykter



Hembygdsföreningen jobbar med QR-koder

Här pagoden på Dalarö torg

Ger information om: 
- dess tillkomst
- årtal i telehistorien för Dalarö
- hur det var att ringa förr



DHF ansvarar för anslagstavlan vid torget



DHF styrelse

DHF är en ideellt arbetande förening.

Medlemsavgifter och bidrag går oavkortat till löpande kostnader 

Styrelsens sammansättning:
Ledamot / Ordförande
Ledamot / Vice ordförande
Ledamot / Sekreterare
Ledamot / IT-ansvarig / 
Bildmakare
Ledamot / V. sekreterare / 
Redaktör för Shimmyn
Suppleant 1
Suppleant 2

Revisor
Valberedning

På DHF:s hemsidan presenteras styrelsen



DHF genomför styrelsemöten och årsmöten



DHF söker ständigt nya medlemmar



Vill du jobba med oss?

Nuvarande styrelse kan säkert hålla sig flytande några år till, men 
utan föryngring och förnyelse så kommer det att bli problem.



DHF:s lagring av information

DHF har ingen central dator. 
Framtagen information lagras på ett flertal privata datorer.
Ett antal CD/DVD finns i Tullhusets bibliotek.



DHF gör utredningar och presentationer av enskilda hus



På DHF:s Hemsidan  finns en förteckning över litteratur och filmer



DHF ansvarar för fotoalbum som finns i DHF bibliotek i Tullhuset 



DHF ansvarar för Franzéns bod i Fiskarhamnen



DHF bevakar nutida händelser och dokumenterar dem



DHF för förteckning över musik och sång som berör Dalarö



DHF för register över medlemmarna 
för att snabbt föra ut information



DHF lämnar månadens bild till Träffpunkten på Odinsvägen

Kommunens träffpunkter erbjuder 
en mängd olika aktiviteter och är 
öppna för alla över 65 år.



DHF spar foto m.m. som berör Dalarös historia
Mapp: Blandat – dokument som inte kan hänföras till övriga områden

Övriga fotografimappar
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



DHF genomför bildanalyser 
Vi berättar så mycket som möjligt om 
- ett foto
- en tidningsartikel
- ett konstverk 
- m. m.



DHF genomför temavandringar
Historiska Dalarö 
Konstnärernas Dalarö 
Strindberg på Dalarö



DHF gör utredningar om vägar och platser som sedan redovisas 
som Power Point. Presentationer av händelser i Dalarös historia



DHF ansvarar för Pagoden på Dalarö torg

Skylt i pagoden

Pagoden stod tidigare nere vid 
Hotellbryggan. 
DHF svarade för flyttning och 
restaurering.



DHF har ett bibliotek i Tullhuset



Meddelande till DHF: information@dalarohembygd.se

DHF har en mailbox 



DHF fotograferar löpande förändringar inom Dalarö



DHF gör Power Point presentationer av händelser i Dalarös historia



DHF samverkar med studieförbundet Sensus

stöder kulturprogram och studiecirklar.



DHF spar bilder  som berör Dalarös historia 



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Bilder från sjön

Övriga mappar
Blandat
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



Hembygdsföreningen jobbar med QR-koder

Här Anders Franzéns bod i Fiskarhamnen 

Här finns information om bodens historia och bilder av interiören



På DHF:s hemsida under rubrik BILDARKIVET
hittar du utdrag ur vår samling av gamla bilder

Varje vecka läggs en bildanalys ut.
Vi berättar allt vi vet om bilden.



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Flygfotografier

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Fordon

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



På DHF:s Hemsida dokumenteras löpande  Dalarö i förändring

Förändring



DHF har även en del av ansvaret för övriga delar museet i Tullhuset



På DHF:s hemsida hittar du upplysning om våra studiecirklar

Vi ses på måndagar kl 09.30 i Tullhuset



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Hus – Byggnader

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Högtider – Folksamlingar

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



Hembygdsföreningen jobbar med QR-koder

Här dykarklockan i Fiskarhamnen som DHF har ansvaret för. 

Ger information om: 
- vår dykarklocka 
- dykeri på 1600-talet
- provdykning med dykarklockan



DHF har tagit fram 
dockan som visar en 
tullares klädsel, i  
Tullhusets museum.

DHF har en del av ansvaret för museet i Tullhuset

DHF ansvarar för 
Franzéns monter i 
Tullhusets museum.



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Kartor

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Persongalleriet
Verksamheter
Vägar - Platser



Syftet är att Dalarö Hembygdsförening kan bevaka pågående 
samhällsförändring sammanlänkat med historia.

Varför har DHF en Facebook-sida?



Hembygdsföreningen jobbar med QR-koder

Kopplar till förteckning över årtal i Dalarös historia 
från år 1250 till nutid

QR-kod är uppsatt bl.a. på anslagstavlorna



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Persongalleriet

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Verksamheter
Vägar - Platser



På DHF:s hemsida finns information om vad som är på gång.



PÅ DHF:s Hemsidan hittar du månadens bild
Som även sätt upp på anslagstavlan vid torget och lämnas på Träffpunkten

Här hittar du nya och gamla månadsbilder



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Mapp: Verksamheter

Affärsverksamhet
Lotsverksamhet
Tullverksamhet
Övrig verksamhet

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Vägar - Platser



På DHF:s hemsida finns information om Franzéns bod



DHF spar bilder  som berör Dalarö
Map: Vägar - Platser

Övriga mappar
Blandat
Bilder från sjön
Flygfotografier
Fordon
Hus – Byggnader
Högtider – Folksamlingar
Kartor
Persongalleriet
Verksamheter



DHF söker efter historiska tidningsklipp



DHF har kontakt med myndigheter och 
utgör remissinstans i specifika frågor



På DHF:s hemsida hittar du några av de kartor som vi har



DHF är ansluten till

Här läggs aktuell information och bildanalyser ut



DHF är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund



DHF;s bildcirkel
Vi tittar på gamla bilder, fotografier och konstverk. 
Vi granskar och analyserar.



Ett antal trycksaker finns framtagna av DHF



DHF:s studiecirkel historia

Vi visar Power Point presentationer av händelser i Dalarös historia
som cirkeldeltagarna tillsammans tagit fram



På DHF:s hemsida kan du söka efter information om milstolpar i 
Dalarös historia från år 1250 till nutid



DHF:s medlemsblad Shimmyn
Delges medlemmarna 4 ggr per år



Varje vecka läggs en bildanalys ut på vår Facebook-sida



Hembygdsföreningen jobbar med QR-koder 
för att snabbt sprida information

De finns uppsatta på:
- DHF:s anslagstavla vid torget
- anslagstavlan i Askfatshamnen
- vid de objekt som de berör



DHF svarar på frågor från medlemmarna



Hembygdsföreningen är en del av DKFC 
Dalarö Kultur- och Föreningscentrum



DHF intäkter 
Medlemsavgifter – Stöd från Haninge kommun - Sensus



DHF hyr en del av Tullhuset 
- för vårt biblioteket
- för sammankomster i studiecirklarna
- för möten



Gamla fotografier

DHF har svårt att få tag i gamla fotografier som privatpersoner äger
De foton vi har är oftast gamla vykort



Franzéns bod som modell
Genom åren har denna modell varit en present till föreläsare m. fl.


