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Ändamål enligt föreningens stadgar
Föreningen grundades i januari 2008 och har som ändamål att verka för ett aktivt
kultur- och föreningsliv på Dalarö samt att hålla Dalarö Tullhus öppet för kulturella
och andra arrangemang.
Möten och sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda sammanträden.
Revisor Lars Palmgren har deltagit i flertalet styrelsemöten.
Årsmötet ägde rum den 6 april 2016 i Tullhuset.
Verksamheten
Målet med föreningen är att göra Dalarö Tullhus, som är statligt byggnadsminnesmärke, och parken runt omkring till en mötesplats för kultur- och föreningslivet på
Dalarö med omnejd. Föreningslivet disponerar plan 3.
DKFC har under fyra verksamhetsår även fungerat som paraplyorganisation för
Dalarös föreningar för att bidra till en bättre samordning av aktiviteter och därmed
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åstadkomma större nytta för Dalaröborna. Föreningarna har i och med
medlemskapet även tillgång till lokaler i Tullhuset. Glädjande nog är idag samtliga
större föreningar, med något undantag, medlemmar i DKFC. Vi har under året hållit
två ordförandemöten i olika frågor.
DKFC har hyrt ut delar av lokalen till Hembygdsföreningen, SSIF, Båtklubben och
Turistbyrån. DKFC har under året dessutom hyrt ut den gemensamma
samlingslokalen för olika ändamål, bl. a begravningar, dop, konferenser och annat.
Detta kan bli en allt viktigare del av föreningens intäkter för att finansiera
hyreskostnaden.
DKFC är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
Årsmötet den 6 april 2016 samlade ett 35 medlemmar. Beslutades att fastställa
årsavgiften till kr 100:- för person/förening samt kr 20:- per evenemangstillfälle för
icke medlem. Företag och föreningar som är medlem betalar istället en
dispositionsrätt. Kvällen avslutades med vinprovning, italiensk buffé samt ett bejublat
föredrag av Amelia Adamo. Temat var en ny högintressant generation konsumenter
av hälsa, resor, kultur m.m., nämligen pensionärerna.
Medlemsfrågor och värvning
Ett viktigt mål för föreningen är att göra Tullhuset till ett attraktivt kulturhus för
Dalaröborna, både fast- och sommarboende, i alla åldrar. DKFC välkomnar även de
som bor i närområdet som t ex på Ornö, Kymendö och Gålö.
Vid bildandet hade DKFC ett par hundra privatpersoner som medlemmar. Tullhusets
betydelse som mötesplats för Dalarös föreningar har successivt stärkts, då samtliga
större föreningar på Dalarö numera är medlemmar. 2016 var 15 företag och
föreningar betalande medlemmar samt 76 privatpersoner.
Kultur- och andra evenemang
Föreningen har under året genomfört flera evenemang.
Den 5 januari arrangerades traditionsenligt Julgransplundringen för barnfamiljer med
vår hustomte Mikael ”Prinsen” Trolin vid gitarren. Temat var ”Utomjordingar”.
Arbetet med Vision Dalarö har under året fortsatt under ledning av Leif Larsson. I
arbetsgruppen deltar även Bo Tyrefors och Lars Olof Landin. Visionen blev klar för
diskussion i en större krets under hösten, och just nu bearbetas synpunkter från
mötet med dalaröborna.
Gösta Maijgren föreläste om Dalarö, bl a om lotsväsendet, vid två tillfällen,
synnerligen intressanta och välbesökta evenemang.
Vår deckardrottning, Mari Jungstedt, berättade spännande och intressant om sin
författarkarriär. Vi fick även ta del av ett stycke ur den nya boken. Författarkvällen på
Tullhuset var mycket välbesökt; vi fick även 24 nya medlemmar!
Under sommaren hölls några roliga och spännande teaterföreställningar för barn i
Tullhusparken. Vi hoppas att det blir något återkommande.
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DKFC vill passa på att framföra ett stort tack till alla föredragshållare som gör
Månadsklubbarna populära. Stort tack även till Berit Karlsson som ordnar med kaffe
och bullar.
DKFC har även i år arrangerat Nationaldagsfirande vid Tullhuset med bl.a.
flagghissning och med hjälp av Dalarö Sjöscoutkår, vårtal och sång av Dalarö
Kyrkokör. Eva Ottosson de Jong svarade som vanligt för snacks och dryck.
Arrangemanget växer år från år.
DKFC arrangerade som vanligt de allt populärare Höst- och Julmarknaderna i
Tullhuset och på Dalarö Torg i samarbete med Företagarföreningen, Turistbyrån och
Dalarö Båtklubb. Även i år arrangerades en Oktoberfest i samband med
Höstmarknaden på Restaurang Ankaret. Vi hoppas att detta arrangemang kan
fortsätta att lysa upp hösten.
För ytterligare information om föreningens aktiviteter och Månads-klubbarna: se vår
hemsida på www.tullhuset.org
Marknadsföring och bokning
Föreningen hyr som en del av sin verksamhet ut lokaler till föreningar och
privatpersoner i samband med bl.a styrelse- och årsmöten, begravningar, dop och
några andra evenemang. Intäkterna från uthyrning och föreningsdisponering är
avgörande för att kunna täcka hyran och för att kunna behålla Tullhuset som ett
kulturhus och en gemensam samlingsplats på Dalarö.
Hemsida
Föreningens hemsida har adress www.tullhuset.org . Där hittar man aktiviteter och en
resumé från Månadsklubbarna. Här finns även länkar till flera andra intressanta
projekt på Dalarö. Hemsidan har nyutvecklats och sköts fortlöpande av Turistbyrån
mot ersättning. Den egna hemsidan har under 2016 haft ca 14 000 unika besökare.
Inbjudningar sker på www.dalaro.se/evenemang i samarbete med Turistbyrån.
Denna sida har i genomsnitt haft 5000 besökare per kvartal under lågsäsong och 79000 besökare i månaden under högsäsong.
Park- och lokalfrågor
Inga nyanskaffningar har gjorts. Några reparationer har utförts. Förhandlingar har
löpande förts med Haninge kommun om framtida hyresavtal. För 2016 har DKFC
betalat den tidigare överenskomna årshyran med 75 000 kronor, vilket har
accepterats av kommunen.
Kommunen har förlängt hyresavtalet med Fastighetsverket i ytterligare tre år. Detta
har inneburit att vi nu har ett avtal med kommunen på tre år, med kr 75 000:- per år.
Vi diskuterar fortfarande möjligheten att DKFC i framtiden hyr plan 2 och 3, medan
kommunen hyr plan 2 av oss för museidelen. Bidrag för övrig lokalyta kan sökas hos
kommunen och Bygdegårdarnas Riksförbund.
Under hösten har iordningsställts lokal på plan 2 för helgträffar i regi av Dalarö för
integration.
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Ekonomi
Föreningens intäkter har huvudsakligen bestått av medlemsavgifter, uthyrning samt
sponsring, bidrag från föreningar och andra institutioner samt medlemsavgifter från
privatpersoner. Kommunen har under året lämnat bidrag till driften.
Lokalhyran är den i särklass största utgiftsposten. Därtill kommer kostnader för den
löpande driften, hemsidan, marknadsföring, försäkring, kostnader för seminarier och
diverse lokalkostnader.
Avtal finns med Hembygdsföreningen, Södra Skärgårdens Intresseförening/SSIF,
samt Turistbyrån som hyr delar av lokalen i andra hand.
Turistbyrån har skött marknadsföring av lokaler, administrerat medlemsregister och
hemsida samt sköter all bokning och städning av lokalen.
Kostnaderna har ökat något då vi satsat på Månadsklubben under året. Intäkterna
har ökat ganska väsentligt för hyresintäkter och konferens samt bidrag. Föreningen
redovisar en vinst på 45 867 kronor för verksamhetsåret (f å kkr 14. Styrelsen
föreslår att disponibel vinst på kr 70 673:- balanseras i ny räkning..
Budget för år 2017
Föreningen beräknas att under året fortsätta att disponera plan 3 i Tullhuset. Denna
lokal har visat sig ändamålsenlig för mötesverksamhet och kan även hyras ut för
konferenser, dop och begravningar.

BUDGET 2017
Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter rumsuthyrning
Intäkter dop, begravning mm
Intäkter dispositionsrätt föreningar
Intäkter övriga, yoga, julmarkn, fika.
Sponsring/gåvor
Kostnader
Kostnad månadsklubb, julmarkn mm
Kostnad lokalhyra
Web, domän, register
Annonsering
Övriga lokalkostnader
Försäkring
Kostnad för evenemang
Bankkostnader
Övriga kostnader

5 500
30 000
26 000
45 000
12 000
5 000
123 500
-13 500
-75 000
-15 000
-2 250
-5 000
-5 500
-5 000
-1 250
-1 000
-123 500

Resultat

0
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Slutord
2016 blev ännu ett bra och spännande år för ”Tullhusföreningen” med många
intressanta aktiviteter. Vi är mycket nöjda med att ha fått ett bra avtal med Haninge
kommun och Fastighetsverket. Vi ser även fram emot ett fortsatt samarbete med
Bygdegårdarnas Riksförbund.
Styrelsen arbetar hårt med att ta fram intressanta program för Tullhuset och sprida
information om detta i kommunen och lokalpressen, inte minst i tidningen
Skärgården.
Styrelsen är medveten om att, ska föreningen kunna utvecklas och behålla Tullhuset
för Dalaröborna måste verksamhet som är tillräckligt intressant för oss som bor på
Dalarö med omnejd finnas där. Tullhuset som samlingspunkt blir vad vi tillsammans
gör det till. Vi är stolta över att så många föreningar anslutit sig till DKFC. De
samarrangemang som har åstadkommits under året har varit mycket lyckade och de
flesta av dessa evenemang kommer att återkomma. Vi funderar som vanligt på nya
evenemang som kan glädja våra medlemmar.
Ett stort tack till alla som har bidragit till att göra Tullhuset känt och attraktivt som
mötesplats för kultur- och föreningslivet på Dalarö.
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