Gravskötsel
Årsskötsel omfattar normal tillsyn, en sommarplantering samt vintertäckning med granris. Som tillval
kan utläggning av vinterkrans och vårplantering med
påskliljor utföras.
Vårstädning av kyrkogården och borttagning av
granris påbörjas första veckan i april och sommarplanteringen är färdig till Mors dag. En kort tid kommer
graven då att stå utan plantering.
Under växtsäsongen rensar vi planteringsytan,
vattnar, tar bort vissna blommor i vas, klipper gräs och
putsar kring planteringsytan och gravvårdsanläggningen. Grusgravar rensas, krattas och randas.

Gravplatser
Onsala kyrkogård

Om ni har frågor kring begravningar, gravplatser,
gravstenar eller kostnad för skötsel står vi gärna
till tjänst med information.
Begravningsavgiften täcker följande kostnader:
•

Gravplats för kista, urna, aska eller plats i
minneslund

•

Gravsättning av kista, urna eller aska

•

Kremation

•

Lokal för förvaring och visning av stoft

•

Ceremonilokal

•

Transporter av kistan från den anvisade
lokalen för förvaring till begravningsceremoni,
krematorium och begravningsplats.

Onsala kyrkogårdsförvaltning
Tel. 0300-56 95 22
www.onsalakyrka.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Tel. 0300-56 95 22

Kistgrav

Urngrav

Kistgravar upplåtes alltid med plats för två kistor.
Storlek 1,30 x 3,00 m. Gravrätt för en tid av 25 år,
som kan förnyas.

Urngravar upplåtes med plats för sex urnor. Storlek
1,25 x 1,25 m. Gravrätt för en tid av 25 år, som kan
förnyas.
Gravplatsen får, om så önskas, smyckas med gravsten
och rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, man den kan utföras av Kyrkogårdsförvaltningen
mot ersättning.

Gravplatsen får, om så önskas, smyckas med gravsten
och rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men den kan utföras av Kyrkogårdsförvaltningen
mot ersättning.

Askgrav
Askgravar upplåtes med plats för två askor. Storlek
1,0 x 1,0 m. Gravrätt för en tid av 25 år, som kan
förnyas.

Minneslund

Under 2007 genomfördes ett omfattande planteringsarbete på ett nytt kistkvarter öster om den beﬁntliga
gravplatsen. Där planterades magnolia, körsbärskornell, körsbärsträd, hängbjörk m.m. Kvarteret tas i
bruk när det gamla kvarteret är fullbelagt.
För andra trosbekännare har Onsala församling ett
avtal med Billdals kyrkogård.

Minneslunden ligger i den norra delen av den nya
kyrkogården och har varit i bruk sedan 1982. Minneslunden är ett gravskick av anonym och kollektiv
karaktär. Askan sätts ned inom ett begränsat område
i gräset, utan närvaro av anhöriga eller vänner. Ingen
gravrätt upplåtes. Förvaltningen vårdar minneslunden
och ansvarar för all plantering inom denna.
Besökare får hedra sina anhöriga genom smyckning med snittblommor och ljus endast på, för detta
ändamål, avsedd plats. Krukväxter, kransar, stenar eller
annan prydnad får inte placeras i minneslunden.

Gravplats av enkel karaktär. Aska sätts ner utan
närvaro av anhöriga eller vänner. Gravrätt upplåts med
starka restriktioner. Anhöriga får endast smycka med
snittblommor och ljus. Krukväxter, kransar eller annan
prydnad får inte placeras vid stenen. Förvaltningen
vårdar gemensamma planteringar.

