
Namnenheter Ljushus Soffa

Äng

Upphöjt brätte för ljus

120 askläge/ruta
Totalt antal asklägen: 1440st

På minnesplatsen kan det komma att finnas 
ett segel som går att spänna upp eller kanske 
ett stort ankare som får symbolisera Onsalas 
anknytning till havet.

En ny askgravlund, damm för bevattning och en minnesplats med sjöfartstema. Utbyggnad av 
Onsala kyrkogård är på gång under året.

Kyrkogården – en plats för att minnas

På Onsala kyrkogård finns i dagsläget bara ett kvarter med 
gravplatser kvar. Inom två år kommer urn- och kistplatserna 
där att ta slut. 

– Vi försöker använda återlämnade gravar på den gamla 
kyrkogårdsdelen, men det är inte alla som vill ha dessa gravar, 

berättar Robin Lister, enhetschef för kyrkogården. 
Under året kommer därför kyrkogården att byggas ut. 

Förslaget som arkitekterna på Landskapsgruppen tagit fram ska 
godkännas av kommunen och Länsstyrelsen så ändringar i 
detaljerna kan ske.

ILLUSTRATIONER Landskapsgruppen

I en askgravlund finns namnplattor med den avlidnes namn, till  

skillnad från minneslunden som är ett helt anonymt gravskick.  

Vid namnenheterna i den nya askgravlunden kommer det att finnas 

bänkar samt ljushus och ljusbrätten där man kan hedra sin anhörig.

Askgravlund

På den nya delen av kyrkogården kommer det att skapas en minnesplats. Här finns 

möjlighet att ha mindre ceremonier utomhus och det ska bli en plats där man kan 

slå sig ner en stund. Utformningen för  

tankarna till att Onsala är en sjöfartsbygd. Den 

byggs med ett trädäck och en mur i betong  

eller sten formad som fören på en båt. 

Minnesplats

Den nya dammen som kommer att 

anläggas behövs för bevattnings- 

systemet. 

– Vi kommer att ha en cirkulation 

mellan den gamla och nya dammen  

och hoppas att det hjälper mot 

algblomningen när solen på varma 

sommardagar gassar på, säger Robin 

Lister.

Ny damm

Även kapellet på kyrkogården kommer att genomgå en  

förändring för att bli mer användbart. Ett kapprum med toalett  

byggs till och ett nytt fönster gör så att mer dagsljus släpps in.  

Ett kylskåp till kistorna, istället för kylrum som idag, kommer att  

spara mycket energi.

Kapellet

Kistgrav och urngrav
Kistgravar har plats för två kistor och urngravar har plats  

för sex urnor. Gravplatsen får smyckas med gravsten och  

rabatt. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men  

den kan utföras av Kyrkogårdsförvaltningen mot ersättning. 

Askgrav, askgravlund
Gravplats av enkel karaktär. Anhöriga får endast smycka  

med snittblommor och ljus. I askgravlunden finns en  

namnplatta med den avlidnes namn.

Minneslund
Minneslunden är ett gravskick av anonym och kollektiv  

karaktär. Askan sätts ned utan närvaro av anhöriga.  

Förvaltningen vårdar minnes- 

lunden och ansvarar för  

all plantering inom  

denna. Besökare får  

hedra sina anhöriga  

med snittblommor  

och ljus. 

Robin Lister, 
enhetschef kyrkogården

Mindre  Lägre Ev. mast Bänk med
prydnadsträd buskage med segel två nivåer

Häll i granit, där Bred soffa med
urna kan placeras möjlighet att
vid ceremoni sitta åt två håll

Trädäck

Ljushus Plats för snittblommor Ljusbrätten
En ny del av Onsala kyrkogård 
är på väg att ta form. Bland annat 
kommer kyrkogården att få ett nytt 
gravskick i form av en askgravlund.

Askgravlund

Befintlig damm

Kapell

Urngravar

Minnesplats
Kistgravar

Ny damm


