
 
 

 

 

 

 

 .Järfällaمقررات عمومی مربوط به سنگ قبرهای حیاط کلیسای 

 
 
 

 عمومی

ها، مرز بندی شود. علفزار مشترک باید تا قبر امتداد یابد. حدود قبر نباید با حصار، چهارچوب قیر، پرچین یا امثال این

توان برای محل کاشت گیاه استفاده کرد، که البته باید گیاهان از انتهای طول قبر را می -متر سانتی ۵۰حدود  -بخشی 

کم کاشت در آنجا کشت شود. هر نوار کناره ای که به شکل مرزبندی باشد نباید از باالتر از سطح زمین اطراف 

 تجاوز کند.

 

 سفارش سنگ نوشته/سنگ قبر

خه از سفارش به اداره کلیسا ارسال میاگر مایلید سنگ قبر سفارش دهید، با یک سنگتراش تماس بگیرید. یک نس

« ثبت نام دارنده حقوق دفن»شود. یک پیش شرط برای تأیید آن اینست که فرم شود که پس از انجام دفن، تأیید می

 تواند سنگ نوشته سفارش دهد.توسط اداره دریافت شده باشد. تنها دارنده حقوق دفن می

مانند. بنابراین تا کنند یا میاداره کلیسا مسئولیت امنیت تمامی کسانی را بر عهده دارد که در حصار کلیسا کار می

 ، نصب هر گونه سنگ نوشته یا مشابه آن امکان پذیر نیست.Järfällaزمان تأیید اداره کلیسای 

 

 سنگ نوشته

طبیعی، فلز، چوب یا سایر مواد مورد تأیید کلیسای  های عمودی یا افقی با سنگتوان به سنگ نوشتهقبر را می

Järfälla.مزین کرد ، 

های نصب ارائه شده از سوی کمیته سنگ نوشته مرکزی نصب سنگ نوشته باید مطابق دستورالعمل

(Centrala gravvårdskommittén.انجام شود ) 

توان به گونه ای نصب کرد که لبه پشت آن در راستای لبه بیرونی قبر و در وسط یک سنگ نوشته عمودی را می

کاری توان در جلو، یا در صورت امکان در، قسمت گلعرض آن قرار داشته باشد. یک سنگ نوشته افقی را می

 متر لبه بیرونی قبر تجاوز کنید.سانتی ۵۰نصب کرد، با این حال نباید از 

 

 
  اندازه

سنگ نوشته عمودی، قبر حاوی گلدان 

 خاکستر متوفی:

سنگ نوشته عمودی، قبر دارای 

 تابوت:

 سنگ نوشته افقی:

سانتی ۴۰ارتفاع حداکثر  مترسانتی ۸۰ارتفاع حداکثر  مترسانتی ۷۰ارتفاع حداکثر 

 متر

سانتی ۵۰عرض حداکثر  مترسانتی ۸۰عرض حداکثر  مترسانتی ۷۰عرض حداکثر 

 متر
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