AVTAL FÖR ASKGRAVLUND
Kyrkogård, begravningsplats

Livered

Sidan 1 av 2

Avtalet returneras till:

Mölndals pastorat
Terrakottagatan 3 B
431 42 MÖLNDAL

Askgravlunden är en gemensam gravplats utan gravrätt, där aska gravsätts av kyrkogårdsförvaltningen och de anhöriga får närvara om så önskas. Mot avgift tillhandahåller
kyrkogårdsförvaltningen en namnplakett som sätts upp i askgravlunden.

Tidpunkt för gravsättning

Gravsättning äger rum på vardagar, ej helger, klockan 10.00 – 14.00. Tid för
gravsättning bokas genom Kyrkogårdsförvaltningen 031-761 93 41, 761 93 17 eller
genom begravningsbyrå.

Avgift

Själva gravsättningen i askgravlund är avgiftsfri för folkbokförda i Sverige. En avgift på
2 650 kronor för namnplakett uttas som en engångsavgift. Namnplaketten placeras i
anslutning till det gemensamma gravområdet.

Namnplaketten

Namnplaketten är av graverad aluminium och upphöjd text. Den är 200x40 mm och kan
innehålla maximalt två rader text, för- och efternamn samt födelse- och dödsår.
Textens utformning beslutas av kyrkogårdsförvaltningen då detta är en
gemensam gravplats.
Se vidare exempel på sidan 2.
Namnplaketten sätts upp av kyrkogårdsförvaltningen inom rimlig tid efter beställning.
Tidpunkt för uppsättandet kan påverkas av årstid och väderlek.
Man kan inte önska placering av namnplakett då dessa sätts upp i ordning efter
beställning.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för namnplaketten i 25 år.

Föreskrifter



Askgravlunden är avsedd för ett gravskick av anonym karaktär, där den avlidnes
aska gravsätts inom gemensamt gravområde. Askans läge markeras inte.
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.



Gravsättning ska ske med askpåse ifrån Kyrkogårdsförvaltningen.



Kyrkogårdsförvaltningen äger hela askgravlundens anläggning med tillhörande
planteringar och ansvarar för dess skötsel och underhåll. Därför får inte enskilda
gravvårdar eller planteringar förekomma. Däremot får anhöriga och besökare gärna
smycka med blommor på särskilt anvisade platser, ej glas. Gravljus/ljuslyktor, ej
marschaller, får placeras mellan Alla helgons dag – 31 mars på anvisad plats.



Namnplaketterna placeras i turordning efter beställning, man kan inte önska plats
för dessa.
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Inskription på namnplakett

Ange nedan texten som ska stå på namnplaketten. Personens namn, födelse- och
dödsår.

NAMNPLAKETT FÖR EN PERSON
Rad 1 – För- och Efternamn
Rad 2 – Födelse- och Dödsdatum

Exempel på utformning av namnplakett
OBS!
Bilden
är inte skalenlig

UPPGIFTER OM DEN SOM SKA GRAVSÄTTAS I ASKGRAVLUND, LIVEREDS BEGRAVNINGSPLATS
Namn
Personnummer

UPPGIFTER OM ANHÖRIG/BESTÄLLARENS FÖRSÄKRAN
Namn
Personnummer
Adress

Telefon
Postnummer/ ort

2017-06-26

E-postadress

Jag är införstådd med ovanstående regler i avtalet
Underskrift

Detta avtal sänds i två exemplar varav beställaren skickar den ifyllda i retur till
Kyrkogårdsförvaltningen och behåller den andra delen själv.

