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Var med och påverka! 
Årsmötet 2020 ställdes in på grund av rådande coronapandemi och beslut togs av styrel-
sen att utse dåvarande ledamöter som interimsstyrelse för 2020. Detta innebär att några 
beslut som avser 2019 kommer att tas vid årsmötet 2021 med röstkort. 
Årsmötet för medlemmarna i Dalarö Villaägarförening 2021 kommer att genomföras 
med Röstkort på grund av rådande coronapandemi då vi inte kan ha ett fysiskt möte en-
ligt FHM:s restriktioner. 
Detta innebär att ni röstar med bifogade digitala röstkort för de som vi har e-
postadresser till, övriga får ett utskrivet röstkort som ni fyller i senast den 31 maj 2021 
och skickar eller lämnar i brevlådan hos ordförande Tiit Vaalundi, Mästerlotsens väg 
14, 137 70 Dalarö. 
Det digitala röstkortet ifyllt skickar du senast den 31 maj 2021 via e-post till 
tiit.vaalundi@telia.com 
Vänligen följ instruktionerna som finns på röstkortet. 
Vid eventuella problem eller frågor kontakta mig via e-post eller mobil 076 8084406. 
Vi saknar ca hälften av medlemmarnas e-postadress, om du inte har lämnat din e-
postadress tidigare kan du göra det nu om ni har tillgång till elektronisk post och accep-
terar att alla meddelanden från DVF går med e-post i stället för med vanlig post, sänd in 
din e-postadress till  tiit.vaalundi@telia.com eller dalarovf@gmail.com 
Vi sparar en hel del pengar på detta – pengar som vi kan använda till att göra förening-
en starkare! 

Verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen har under året bestått av: Tiit Vaalundi, ordförande, Lars Palmgren, sekrete-
rare, Lars-Olof Oldén, kassör, ledamöterna Kjell Hedström, Anders Almgård, Kjell-
Ove Petersson och Lena Bielsten, samt suppleanten Örjan Norlin. Styrelsen har haft ett 
protokollfört sammanträde. Därefter har inga fysiska möten kunnat äga rum på grund 
av pandemin och de gällande restriktionerna. Styrelsen har hållit kontakten via mail 
och vid behov telefon för att hantera aktuella frågor. 
Under perioden 1 januari 2020 till ingången av 2021 minskade medlemsantalet från 175 
till  163. Värvning av nya medlemmar har genomförts genom att hos nyinflyttade på Da-
larö lägga informationsblad och inbetalningskort i deras brevlådor. Villaägarna centralt 
gör även ett värvningsarbete för oss. 
DVF har under verksamhetsåret hyrt möteslokal i Tullhuset genom Dalarö Kultur- och 
Föreningscentrum. 
Dalarö Villaägarförenings aktiviteter och skrivelser 2020 en kort sammanfattning. 
På grund av Coronapandemin har vi tvingats ligga lågt med samtliga aktiviteter under 
2020. 
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Detaljplanen för Dalarö 4:4 i Haninge Kommun har överklagats med anledning av att 
man mitt i byn vill riva delar av den gamla televerksbyggnaden och ersätta den med ett 
flerfamiljshus mitt bland villabebyggelse. Flertalet av våra medlemmar och sakägare 
har även de överklagat kommunens beslut att ändra detaljplanen. 
DVF har även lämnat samrådssvar angående Vägplan Vendelsöstråket Ärendenummer 
TRV 2018/130240 i likhet med berörda villaägarföreningar i Haninge mfl. 
DVF är representerat i Haninge Kommuns Skärgårdsgrupp som sammanträder fyra 
gånger per år, de flesta mötena har varit digitala. Vi har där möjlighet att påverka ak-
tuella Skärgårdsfrågor inom kommunen tillsammans med andra skärgårdsföreningar 
anslutna till gruppen. 
DVF har även en representant i styrelsen för Dalarö Kultur- och Föreningscentrum där 
ca 18 föreningar på Dalarö har tillgång till föreningslokal i Tullhuset på Dalarö där man 
kan hålla styrelsemöten och andra aktivitetsmöten. 
DVF är engagerad i flera intressegrupper där vi gemensamt med andra föreningar kan 
påverka och stärka villaägarnas intressen på Dalarö. 
Villaägarnas regionmöten har hållits digitalt under året med information om verksam-
heten för Villaägarna centralt, där vi deltagit med synpunkter. 

Ekonomi 
Vår ekonomiska redovisning ser ni på bifogade årsredovisning. Vi konstaterar att årets 
resultat blev 2173 kr, något bättre än vår budget där vi hade beräknat ett nollresultat. 
Vi bedömer att vår ekonomi är god. Revisorn har granskat bokföringen och har konsta-
terat att rekommendera årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Budgetförslaget för 2021 ser ni på bifogad redovisning. 
Vi föreslår oförändrad medlemsavgift 60 kr för 2022. 
 

Mårten Sterners Minnesfond 
Mårten Sterners Minnesfond har på grund av framskjutet årsmöte inte kunnat utse nå-
gon mottagare utan får avvakta till 2022 då vi hoppas kunna utse en mottagare av pri-
set. 
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