Året Var
Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet
och med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
av händelsen år

1

9

se nästa sida

9

6

1996.
Minneslunden anläggs på Dalarö begravningsplats.
Arbetet med att iordningställa minneslunden på Dalarö begravningsplats påbörjades 1996 och den
första gravsättningen skedde i juli 1998.
Landskapsarkitekten bakom minneslunden var Petra Lindwall, Haninge.
Vid minneslunden gjordes en upprustning sommaren 2021. Då stensattes gången runt minneslunden
och den lilla ängeln renoverades. Även en upprustning av servicestationen skedde i anslutning till
minneslunden.

Den lilla ängeln som står vid minneslunden, på begravningsplatsen.
Enligt uppgift kom ängeln fram vid en röjning av ett förrådsutrymme under Kapellet vid
begravningsplatsen. Hon har sedan dess under sommarhalvåret vakat vid minneslunden, men på
vintern plockar kyrkogårdspersonalen in henne för vinterförvaring. Ingen vet vem som skapat den
lilla änglastatyn och var den tidigare har varit placerad.
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