
Intresseförfrågan

Förhyrning av parkeringsplats
i Kyrkviken på Ornö

Som vi alla känner till är det problematiskt med parkering av bil i Dalarö särskilt 
under sommarhalvåret. Svårt att hitta plats och långt att gå till Hotellbryggan. Vi och 
några med oss från Mefjärd, Måbärsskär och andra öar öster om Ornö har därför 
föredragit att långtidsparkera intill Kyrkan på Ornö. Förutsätter i de flesta fall egen 
båt, men bekvämt är det med allt pick och pack, och gratis parkering därtill. Fram till 
nu i sommar vill säga. 

Catharina Stenbock äger marken där man fritt har kunnat parkera ett tiotal bilar i 
gropen intill Kyrkviksvägen. Med början förra sommaren och framöver erbjuder hon 
där endast avgiftsbelagd korttidsparkering. 

Det har även gått att fritt parkera 10 – 15 bilar utmed ena sidan av Kyrkviksvägen 
mellan
Kyrkan och vändplanen vid Kyrkviksbryggan. Visserligen gäller 24-timmarsregeln på 
denna allmänna länsväg, men kontrollen har varit obefintlig. Nu avser dock 
kommunen att sätta upp P-förbudsskyltar på den sträckan i syfte att förbättra 
framkomlighet för räddnings- och tyngre fordon på den annars trånga passagen ned 
till bygdegården/krogen och stranden.
Därmed kan en ökad kontrollverksamhet förmodas ske.

Parkering framför kyrkan  ( på kyrkans mark ) är som tidigare endast tillåten för 
kyrko- och kyrkogårdsbesökare korttid.

Enligt Anders Willborg, ordförande i Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, arbetar man 
nu med
1) en parkering mitt emot kyrkan på Per Filip Waldenstads mark för 
långtidsparkerarna
2) en utbyggd korttidsparkering i gropen ( Stenbock )

Han ber mig att kolla hur många i Mefjärdsområdet som skulle kunna vilja hyra en 
långtidsplats. Får vi ihop ett antal skall han nog kunna övertala Per Filip att fixa en 
parkering till sommaren. Men det skulle nog behöva vara 6-8 st.  

Det hela blir till syvende och sist en förhandlingsfråga där hugade intressenter får 
sätta
sig ned med markägaren och överenskomma om pris och hyresperiod.

Skulle Du vara intresserad av att hyra egen parkeringsplats för bil vid Ornö kyrka?
Hör i så fall av Dig snarast till mig per epost gunnar@huss.se eller telefon 7564752 
alternativt 070 6008630 eller 50156737, varefter jag kontaktar Anders W. Nästa steg 
blir att klargöra villkoren.

Hälsningar!

Gunnar Huss 1:57

mailto:gunnar@huss.se

