Två fastighetsöden
Odinsvägen 12A Snusmillans bod
och
Odinsvägen 21 Travet
Det lilla huset på Odinsvägen 12A som var där det
bl.a. varit toksaffär samt huset mitt emot som
varit handelsbod och restaurang och som nu
inrymmer bostadsrätter och två affärslokaler i
nedre planet.
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Odinsvägen 12A
Troligen fanns detta lilla hus redan 1911. Det låg då troligtvis lite längre ner på Odinsvägen där det då fanns ett litet torg.
Det var Dalkullan Anna Olsdotter som tidigare sålt textilier på Dalarö torg som satte upp den lilla boden för försäljning av sina
textilier.
Därefter övertogs boden av Hilma Eklöf som fram till början av 1930-talet sålde cigarrer, tobak, snus mm.
Emilia Nathalia Hildegard ”Snusmillan” Sandberg, övertog sedan verksamheten som drevs fram till 1956, man kunde då även
lämna in film för framkallning och kopiering.
År 1956 övertog Hebings verksamheten som 1960 överläts till Iris Maijgren för 5000 kronor av Arnold Severin som ärvt huset efter
Hildegard.
Iris Maijgren drev kioskrörelsen fram till 1967 då hon var tvungen att stänga efter åläggande från Haninge kommuns
hälsovårdsnämnd som krävde att det fanns tillgång till vatten och avlopp i fastigheten vilket blev för kostsamt.
Huset revs 2008. Ett nytt hus som i viss mån skulle likna det gamla byggdes på samma plats och används som Friggebod.
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Den byggnad som byggdes på samma plats 2010
och som används som Friggebod,

2014

Odinsvägen 21 Tidigare fanns här Blomqvist och
Hedengrens vin-, konserv- och viktualieaffär. Redan 1891
hade Carl Fredrik Blomquist och Otto Hedengren grundat
handelsboden. Den övre våningen förstördes vid en
brand 1950.
Därefter från 1974 låg här Restaurang Travet som revs
2006, för att ge plats åt, bostadsrättföreningen Travet.

Början av 1900-talet

Hedengrens brann en lördag 1950.

Från 1974 låg här Restaurang Travet som revs 2006, för
att ge plats åt, bostadsrättföreningen Travet.
Ägarinnan till Travet hade vunnit pengar på trav därav
namnet.
Tidigare hade hon haft en livsmedelsbutik, Dalarö
snabbköp i lokalen.

I det moderna tvåvåningshuset, Odinsvägen 21 färdigställdes 2007 de första
bostadsrättslägenheterna på Dalarö. Bottenvåningen inrymmer även två affärslokaler.
Bostadsrättsföreningen fick namnet Travet efter namnet på den restaurang som tidigare
fanns på platsen.

