ASKGRAVPLATS
En askgravplats är ett alternativ till gravplats i minneslund, för dem som önskar en skötselfri
gravplats som inte är anonym.
Askgravplatserna är placerade i tre grupper på kyrkogården med 10 platser/grupp. Varje grupp
består av tio hällar i granit. Hällarna är placerade i gruppens ytterkanter i två rader med en
gemensam plantering mellan raderna.
Gravplatserna är till för askor med eller utan hölje. När hölje används skall det vara av
förgängligt material.
Anhöriga kan närvara när gravsättning sker med aska i hölje. Vid gravsättning av aska utan
hölje är det inte tillåtet för anhöriga att närvara. Gravrättsinnehavaren får i det fallet besked om
att gravsättning skett genom att gravbrev skickas ut efter gravsättning.

STORLEK
En askgravplats är 60 x 80 cm.
I varje plats ryms två askor/urnor.
GRAVRÄTT
Askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år med möjlighet till förnyelse i ytterligare 25 år. Vid ny
gravsättning under pågående upplåtelsetid förlängs gravrätten så att den på nytt varar i 25 år.
Gravrätten innefattar inte rätten att bestämma hur det ska se ut på gravplatsen och inte heller
äganderätt till anvisad natursten.
NAMNPLATTA
Gravplatsen ska förses med namnplatta på granithällen. Namnplattan är i storlek 22 x 12 cm.
Texten ska ha typsnitt som är gemensamt för alla gravplatserna. Till vänster om texten kan det
vara en bildsymbol. Det finns ett antal bildsymboler att välja mellan.
Församlingen ombesörjer anskaffning och montering. Gravrättsinnehavaren debiteras kostnad
för namnskylt och arbetskostnad för montering. Priset är självkostnadspris plus ett
administrativt påslag. Fraktkostnad tillkommer.
Vid ny gravsättning i samma grav tas det ut avgift för ny namnskylt på gravhällen.
Gravhällen kan förses med två namnplattor alternativt att tidigare namnplatta ersätts med en ny
i samband med ny gravsättning.

PLANTERING, UTSMYCKNING

Snittblommor får sättas vid gravplatsen i vas som kyrkan tillhandahåller.
Gravljus/gravlykta får placeras vid graven.
Liten vinterdekoration får placeras vid gravplatsen (max stenens bredd).
Fåglar eller annan utsmyckning vid eller på gravstenen är inte tillåten.
Vid gravstenen får det inte anläggas en rabatt eller placeras/planteras krukväxter.

