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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Arne Zettersröms grav i Nynäshamn 
2 meddelanden

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 10 april 2021 18:18
Svara: hans@ornhagen.se
Till: nynashamn.forsamling@svenskakyrkan.se
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>

  

Till Kyrkogårdsförvaltningen i Nynäshamn via e-post: 

nynashamn.forsamling@svenskakyrkan.se                                                                                 

  

Askersund 20210410 

  

Tack för trevligt samtal på Kyrkogård för några veckor sedan. Jag har samlat ihop och bifogar lite information om Arne
Zetterström som vi pratade om. Det är vår, Svensk dykerihistorisk förening, förhoppning att graven kan bevaras för
framtiden även om/när nuvarande gravrättsinnehavares ansvar för graven upphör. 

För information om Svensk dykerihistorisk förening, SDHF, se www.sdhf.se 

För information om Arne Zetterström och hans dykeriexperiment och tragiska bortgång se länkarna nedan samt
bifogade filer. 

Bästa hälsningar 

Hans Örnhagen,                       hans@ornhagen.se  alt tel 073 2503935 

Svensk dykerihistorisk förening  info@sdhf.se 

  

  

  

Om A Zetterström: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Zetterstr%C3%B6m 

https://www.dykarna.nu/forum/rec-arne-zetterstrom-the-first-hydrox-dives-343152/ 

  

  

  

  

Till kyrkog Nynäs.zip 
5618K

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 13 april 2021 18:01
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Kristin Österberg <kristin.osterberg@svenskakyrkan.se>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>
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Tack för information 
Har ännu inte fått något i retur från Olof Zetterströms son, som jag tror står för gravrättigheten till familjegraven idag.
Vi har tidigare informerat honom om att vi (SDHF) är intresserade av att graven kan bevaras för framtiden och jag
skickade kopia av det som ni fick även till honom. 

Med bästa hälsningar 
Hans Örnhagen 
för Svensk dykerihistorisk förening

2 april 2021 14:24:39 +02:00, skrev Kristin Österberg <kristin.osterberg@svenskakyrkan.se>: 

Hej Hans och tack för dokumenta�onen! 

  

Vi har lagt in informa�onen på graven och registrerar det även i vårt diarie. 

  

Allt go�! 

  

  

  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Kris�n Österberg 

ADMINISTRATÖR 

NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING 

E-POST: nynashamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

  

Svenska Kyrkan 

Nynäshamns Församling 

POSTADRESS: Hamngatan 6 |149 31 NYNÄSHAMN 

BESÖKSDRESS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING: Källsmovägen 15 |149 45 NYNÄSHAMN 

  

TELEFON: 08-520 120 81 | www.svenskakyrkan.se/nynashamn/kyrkogarden  

Kyrkogårdssexpedi�onens telefon�d: Måndag - torsdag 10 – 12 

  

Vi tar endast emot förbokade besök på expedi�onen. 

  

  

Gilla oss på facebook! 
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https://www.facebook.com/nynashamnsforsamling 

  

I samband med a� du skickar e-post �ll oss behandlar vi dina personuppgi�er för a� kunna hantera
ärendet, samt för a� uppfylla vår skyldighet a� bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan
respek�ve offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss för.
Det du skickar �ll oss kan därför komma a� skickas vidare �ll andra mo�agare inom Strängnäs s��,
mo�agare inom Svenska kyrkan eller externa mo�agare beroende på vad ärendet rör, samt på
begäran lämnas ut �ll allmänheten �ll följd av offentlighetsprincipen. På www.svenskakyrkan.se/
personuppgifter kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgi�er och dina
rä�gheter. 

  

Från: Nynäshamns församling  
Skickat: den 12 april 2021 07:45 
Till: Nynäshamn Kyrkogårdsexped�on <nynashamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se> 
Ämne: VB: Arne Ze�ersröms grav i Nynäshamn

[Citerad text är dold]
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