Ordningsföreskrifter för Täby begravningsplatser

Kyrkogården och begravningsplatserna är de dödas vilorum och ska därför besökas
med respekt. Undvik allt som kan störa andra besökande eller som strider mot platsens
värdighet. Använd anlagda gångvägar av asfalt, grus eller gräs och undvik att beträda
områden som kan skadas. Hundar och katter ska hållas kopplade.

Regler för begravningsplatserna
Planteringsytan på gravarna på Täby Kyrkogård och Täby Norra begravningsplats har,
i de flesta fall, måttet 60 x 45 cm. På Täby Södra begravningsplats är planteringsytan
omgärdad av en stålram och har måttet 125 x 60 cm.
Med hänsyn till arbete med skötsel som vi utför på begravningsplatserna
rekommenderar vi att ni planterar era blommor samt dekorerar graven inom
planteringsytan.
Tänk på hur ni ska smycka ut gravplatsen så att det inte utgör risk för andra besökare
eller vår personal. Vi rekommenderar att planterade växter inte ska bli högre än 80 cm
samt att de hålls inom gravytans område.
Redskap för skötsel och plantering finns att låna vid våra servicestationer.
Vid servicestationerna finns också avfallsbehållare för olika sorters avfall.
Tänk på brandrisken när ni tänder gravljus på begravningsplatserna.
Gravlyktorna bör tas bort under perioden 1 maj – 31 oktober.
Regler för minneslundarna
Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs
ner inom ett gemensamt område.
Nergrävningen av aska sker av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former
och utan närvaro av anhöriga.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och all plantering inom
denna. Särskilda gravplatser får inte markeras och enskilda gravvårdar får inte sättas
upp*. Minneslunden får smyckas endast på de avsedda smyckningsplatserna.
På grund av brandrisken är det inte tillåtet att sätta upp marschaller inom
minneslundens område.
För att bibehålla smyckningsplatsernas värdighet avlägsnar kyrkogårdsförvaltningen
dekorationer som är trasiga eller inte längre prydliga.

* Gäller inte de sju enskilda gravplatser som finns i den Norra minneslunden.
Reglerna är tillägg till Täby kommuns ordningsföreskrifter.

