Anmälan om gravsättning i Askgravlund
Tallbacken
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TÄBY KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Täby Kyrkogårdsförvaltning
Krossbacken 43
187 70 TÄBY

Härmed medgives att askan efter
Namn

Personnummer

Gravsätts i askgravlunden på
Begravningsplats

Kvarter

Täby Södra Begravningsplats

Tallbacken (D1)

Nr

Undertecknande ombudet anmäler härmed att gravsättning sker i enlighet med nedanstående
alternativ:

Askgravlund Tallbacken Upplåtelsetid 25 år.
Kostnad i samband med gravsättning nr 1

4 000 kr

(Namnplatta: 1000kr + Skötsel: 120kr x 25 år)

Kostnad i samband med gravsättning nr 2:

______kr

(Namnplatta: 1000kr + Skötsel: 120 kr x antal år som upplåtelsen förlängs)

I de fall där gravsättning av två personer som ska dela namnplatta sker samtidigt tas endast
kostnaden för gravsättning nr 1 ut.

Beställning av gravyr på namnplatta:
Metallplatta i storlek 16 x 6 cm, (namnraden (ej titel) högst 30 tecken inkl. mellanslag).

Namn

Födelseår

Dödsår

v.g.v.
Postadress
Täby Kyrkogårdsförvaltning
Krossbacken 43
187 70 TÄBY

Besöksadress
Krossbacken 43
Täby Kyrkby

Telefon
08-580 035 50 vx

E-post
tabykyrkogard@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/taby

TÄBY FÖRSAMLING
Kyrkogårdsförvaltningen
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Jag är som ombud informerad om och godkänner att:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt.
Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen. Möjlighet finns att använda den linnepåse
som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller, meddela om så önskas i samband med bokningen.
Gravsättning sker i löpande ordning. Kyrkogårdsförvaltningen kan därför ej garantera plats
bredvid tidigare gravsatt. (För gravar upplåtna innan 2019-01-01 gäller att plats för två
askor/urnor finns i varje grav.)
Gräsområdet där gravsättning skett får ej beträdas efter gravsättningen.
Endast lösa blommor, vinterdekorationer och gravljus (EJ marschaller p.g.a brandrisken) får
placeras i askgravlunden på härför avsedd plats; d.v.s. framför muren. Inga ljus får ställas på
muren. Vaser tillhandahålls av förvaltningen.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för de allmänna planteringarna.
Inga växter får planteras och inga krukor får ställas intill muren. Inga föremål får fästas på
Tallbackens mur eller namnplattan.
Kyrkogårdsförvaltningen tar inte ansvar för lösa föremål, t.ex. prydnadsstenar eller
porslinsfigurer som placeras i askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen förbehåller sig rätten att
avlägsna vissna blommor och dekorationer som inte längre är prydliga eller passande i
askgravlunden.
En engångsavgift tas ut för hyra av plats för namnplatta på Tallbackens mur i 25 år sedan
namnplattan sattes upp/kompletterades, namnplatta, gravyr, montering samt underhåll av
namnplatta (putsning, eventuellt utbyte vid behov).
Avgiften revideras varje år. Priset för att lägga till ytterligare ett namn på namnplattan kan
därför komma att ändras.
Fakturan ställs på dödsboet.
Den graverade namnplattan beställs av kyrkogårdsförvaltningen efter att betalning har erhållits.
Den beräknade leveranstiden är ca 4-5 veckor.
Ytterligare ett namn (på gravsatt i askgravlund Tallbacken) kan läggas till på namnplattan på
beslut av ombudet. Den befintliga namnplatan byts då ut mot en ny där båda namnen graveras in
Efter att 25 år passerat från det att namnplattan sattes upp/kompletterades får ombudet en
förfrågan om man önskar behålla namnplattan ytterligare 15 år, mot erläggande av en vid den
tiden gällande avgift.
När ett ombud avlider skall dess dödsbo inom 6 månader utse ett nytt ombud.
Om inget ombud anmäls träder Kyrkogårdsförvaltningen in som ombud för graven. Är
kyrkogårdsförvaltningen ombud tas namnplattan bort 25 år efter det att den sattes
upp/kompletterades.

Underskrift av ombudet
Undertecknad har tagit del av reglerna som gäller enligt ovan, och jag förbinder mig att följa dessa. Jag försäkrar
även att jag företräder dödsboet gällande valet av gravplats för den avlidne som nämns på sidan 1.
Ort och datum

Personnr

Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

Relation till den avlidne

Postadress

Telefonnr

E-postadress

Dina personuppgifter kommer enbart att användas inom begravningsverksamheten. De införs i gravregistret och
utgör underlag för erbjudande om att förlänga gravplatstiden, för övrig kommunikation med ombud samt eventuell
fakturering.
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