
DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE… 
 
 
En kort beskrivning av Vålarö fritidsområdes upprinnelse 
och tillkomst i mitten av 1960-talet.  
Det var 1968 det egentligen hände…då en ny Volvo 
kostade 12000 kr och man fyllde matkassen för 30 kr. På 
utrikesfronten var det ”Prag-våren” med Alexander 
Dubcek som fyllde tidningarna som på vardagar kostade 
50 öre och på söndagar 75 öre.   
 
 
I mitten av 1960-talet  sålde Björksund Vålaröområdet  till E G Söderberg 
AB, en  Stockholmsfirma, och i december 1966 träffade firman ett 
exploateringsavtal med Tystberga kommun beträffande fastigheten 
Björksund 2:9, dvs fritidsområdet Vålarö. 
 
Under 1967 påbörjades exploateringen och några tomter såldes redan då, 
men den verkliga försäljningen startade inte förrän efter sommaren 1968.  
 
Trots att många fastigheter bytt ägare under åren kan säkert många 
”urinnevånare” få en nostagisk känsla när de ser nedanstående annons 
som publicerades i Dagens Nyheter lördagen den 31 augusti 1968. 
 
Många var det som lockades av annonsen och for ner. Ja ner var det, för 
det var från Stockholm som spekulanterna kom. 
Vid tomtkontoret, det som idag är Abborrvägen 7, träffade man Björn 
Waern som var firmans representant. Där fick man en områdeskarta och 
lite tips om var man borde spana efter sin önsketomt. 
Javisst, man fick en prislista också. Dyraste tomten låg på Laxvägen och 
kostade 38000 kr och den billigaste låg på Ålvägen och kostade 26000 kr. 
Fast den som köpte tomtkontoret, där fanns ju ett gammalt hus, fick 
betala 52000 kr. 
 
Därmed kan man säga att ett av kustens finaste områden hade börjat 
koloniseras och utvecklas till kanske det mest attraktiva fritidshusområdet 
i Sörmland.  
Under hela 1970-talet grävdes, göts, spikades och målades i alla delar av 
området och en riktig nybyggarstämning rådde. 
 
1971 bildades Vålarö byalag som senare ombildades till Vålarö 
Samfällighets-förening. 
 
Den fortsatta Vålaröhistorien är på ett utmärkt sätt redovisad i Ragna 
Millners skrift ”Vålarö 1967-1997”. 
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Utdraget är hämtat från Kungliga bibliotekets filmade tidningsarkiv och är 
taget ur Dagens Nyheter från den 31 augusti 1968, sidan 27. 
 
 
 
 
 

 


