information inför val av gravsten

Backens kyrkogård, kvarter 7
Kvarter 7 anlades 1990. Området har tydlig parkkaraktär med
stor variation bland växtligheten. En anlagd bäck rinner rakt genom området. Gravstenarna sitter monterade på gemensamma
balkar (med några undantag). De flesta stenar är moderna, i ljusa
stensorter.
Följande regler gäller för detta område:
Gravplatsernas gränser får inte markeras med staket,
gravramar eller häckar.
Monteringsmetod A, B eller C
Vid monteringsmetod A ska planteringsytan vara 45 cm
djup och max 75 cm bred.
Mått för gravstenar
Gravplats nr. 2468–2504, 2507–2518, 2522–2529, 2534–2538,
2543–2741, 2743–2970, 3005–3278, 3282–3283, 3285–3652
Monteringsmetod A
Stående sten		 Höjd max 90 cm
				 Bredd max 75 cm
Liggande häll som kombineras med befintlig stående sten
				 Djup max 20 cm
				 Bredd max 30 cm
		 Hällen ska vara placerad i planteringsytan
Enbart liggande häll. Ansökan prövas från fall till fall
				 Djup max 20 cm
				 Bredd max 30 cm
		 Hällen ska vara placerad i planteringsytan. Gravrättsinnehavaren
		 måste även ordna en sten som täcker balkens förmonterade
		 dubbar. Stenen ska vara 35 cm bred, 14 cm djup och 10 cm hög 		
		 samt ha två hål för dubbar. Dubbarnas mått är Ø 14 mm,
		 höjd 70 mm och cc-mått 25 cm. Stenen ska vara i samma
		 nyans som balken.
Forts på baksidan

GODKÄNDA FÄRGER

De flesta färger godkänns. Ljusa
stensorter är vanliga.

godkända former

De flesta former godkänns.
Moderna former är vanliga.
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Namn
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Exempel på godkända former

monteringsmetoder
A Montering på gemensam balk.
Ingen ytterligare sockel.
B Stående sten med sockel.
Monteras i enlighet med Centrala
gravvårdskommitténs riktlinjer
C Liggande häll.
Det är gravrättsinnehavarens
ansvar att stenen monteras på
ett säkert sätt.

Gravplats nr. 2742, 2971, 3279–3281, 3284. Monteringsmetod B eller C
Stående sten		 Höjd (inkl. sockel ovan mark) max 90 cm
				 Bredd max 75 cm
Liggande häll		 Djup max 50 cm
				 Bredd max 60 cm
Gravplats nr. 2505–2506, 2519–2521, 2530–2533, 2539–2542, 3001–3004. Gravplatser med
enbart liggande häll och/eller kors. Monteringsmetod B eller C
Liggande häll		 Djup max 60 cm
				 Bredd max 60 cm
Kors		 Höjd max 90 cm
Gravplats nr. 2643–2647, 2686–2700, 2735–2742. Gravplatser med enbart liggande hällar.
Liggande häll		 Djup max 50 cm
				 Bredd max 60 cm

Bra att veta
När får man sätta upp en gravsten?
För att få sätta upp eller ändra en gravsten
måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd
från kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten för detta
heter Gravanordningsansökan och går att ladda
ned från www.svenskakyrkan.se/umea eller
beställas från kyrkogårdsexpeditionen.
Ingen gravsten får monteras innan kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ansökan. Vänta därför
med att beställa gravstenen till dess ansökan är
godkänd. Många stenfirmor kan hjälpa till med
en skiss på gravstenen och med att fylla i ansökningsblanketten angående stenens mått och färg.
Planteringsytans storlek
Gravplatserna är olika stora. De flesta har en yta
av gräs, men vissa, särskilt äldre gravplatser har
en yta av grus. När en ny grav upplåts gör kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta
i gravplatsens bakre kant. Den är upphöjd cirka
10 centimeter. Bredden kan variera beroende på
gravstenens bredd men längden till framkant får
vara max 70 cm.

liggande häll kan planteringsytan i vissa fall
försvinna helt, beroende på hällens storlek. I de
fall där stående sten kombineras med en liggande
häll måste båda rymmas inom planteringsytan.
Dessutom ska båda då ha enhetlig färg och
ytbehandling.
Skötsel och underhåll
De flesta gravstenar behöver underhållas med
jämna mellanrum. Tvätt kan beställas av
kyrkogårdsförvaltningen, aktuella priser finns
på www.svenskakyrkan.se/umea/gravskotsel.
Textförbättring kan beställas av en stenfirma.
När det gäller stenarnas säkerhet så kontrollerar
kyrkogårdsförvaltningen regelbundet alla gravstenar. Om en sten utgör en säkerhetsrisk och
därmed behöver en åtgärd meddelar kyrkogårdsförvaltningen respektive gravrättsinnehavare.
Återvunnen sten
Vissa stenar från återlämnade gravar sparas, och
kan köpas och slipas om. Fråga gärna personalen
om du är intresserad av en återvunnen sten så
visar de vilka alternativ som finns.

Stenen ska rymmas i planteringsytan
Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan.
Det innebär att ju större sten man väljer, desto
mindre blir planteringsytan. Om man har en
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