MEDGIVADE OM GRAVSÄTTNING I
ASKGRAVLUNDEN
PÅ SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRD
Diarienummer:

Härmed medgives att askan efter:
Namn

Personnummer

Avliden

får gravsättas i Askgravlunden, Södertälje Kyrkogård

Minnesplatta
Platta för 1 namn och årtal

Tilltalsnamn och efternamn som ska ingraveras på minnesplattan

Platta för 2 namn och årtal*
*Namn på tidigare gravsatt

Födelseår- Dödsår

Gravsättning önskas i anhörigas närvaro
Gravsättning önskas utan anhörigas närvaro

Jag är informerad om och godkänner att:


Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt.



Gravsättning sker i *tygurna som huvudmannen tillhandahåller.
*Undantag där make/make sedan tidigare gravsatts med minnesplatta för 2 namn på pelarna, då får urna användas.



Möjligheten att sammanföra make/maka inte finns, stoft gravsätts enligt turordning i gravområdet.
*Undantag där make/make sedan tidigare gravsatts vid pelarna med minnesplatta för 2 namn.



Endast snittblommor och ljus får placeras i askgravlunden på härför avsedd plats.



Blommor efter begravningsceremoni får ej läggas i askgravlunden.



Inte plantera växter eller placera dekorationer.



Den gravsattes namn sättas upp av huvudmannen på en gemensam plats för askgravlunden till en kostnad för
dödsboet om 5000 kr. Betalning sker mot faktura innan gravsättning.



Den gravsattes minnesplatta tas bort tidigast efter 25 år

Underskrift
Undertecknas av den som ordnar med gravsättningen och till vilken huvudmannen skickar en bekräftelse på att gravsättning skett.
Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

e-post

Telefon
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Bestämmelser för Askgravlund inom Södertälje kyrkogård
Askgravlunden är ett alternativ där gravsättning av aska efter avlidna sker inom ett gemensamt
gravsättningsområde utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär.
Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och de gravsattas namn presenteras på gemensam plats.
Platsen för gravsättningen markeras inte. Med anledning av detta erhåller anhöriga inget gravbrev
utan istället ett minnesblad med datum då nedsättningen ägt rum.
Vid nedsättning av askan får anhöriga närvara. Tid för detta bokas hos kyrkogårdsförvaltningens
expedition. Nedsättning sker under perioden 2 maj till 31 oktober.
Kyrkogårdsdelegationen beslutar om ev. nedsättning utöver denna period.
Gravering och annan hantering av minnesplatta ordnar förvaltningen.
Egen minnesplatta får inte uppsättas. För minnesplatta utgår ett belopp enligt gällande prislista
fastställd av Kyrkofullmäktige i Södertälje pastorat.
Enskilda gravvårdar får inte förekomma. Askan grävs ned i gräsytorna inom askgravlundens
område med hölje av lätt förgängligt material. Placering av askan bestäms av
kyrkogårdsförvaltningen och följs av turordning av placering, detta medför att det inte finns
möjlighet att sammanföra make/maka.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive de
gemensamma smyckningsplatserna samt ansvarar för att gravområdet behåller sin
utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravlunden.
Besökare får medverka till utsmyckningen med snittblommor och engångsljus (inte i glas),
i de grusade ytorna i anslutning till minnesstenarna. På övriga ytor får ingen utsmyckning ske.
Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men ändå utan dess krav på anonymitet.

Bestämmelserna fastslagna av Kyrkogårdsdelegationen 2021-04-15
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