GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET BERGMYNTAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Kyrkogårdsnämnden 2005-12-05

Gravplatsföreskrifter kvarteret Bergmyntan på S:t Sigfrids griftegård.
Gravplatsnummer 15301 - 15640
Kvarteret innehåller 340 urngravplatser. Gravplatserna nyupplåts som urngravplatser.
Gravplatsföreskrifter
Allmänt
Gravplatsen ingår, förutom gravrabatt, i en sammanhängande gräsyta och får inte begränsas med staket,
gravram, häck eller dylikt.
Gravyta och rabattyta
Gravplatserna har en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m och en rabattyta enligt ritningar.
Gravvård
Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell
bland de befintliga tidstypiska vårdarna.
Montering av vårdar skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av
Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området
rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen.
Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.
Gravvårdar
Ytbehandling: God råyta eller grovt ojämnt blästrad.
Inskription: 10 mm inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad
Blomlist
Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad.
Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid
gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Följande ritningar gäller för gravplatsnummer:
Typ 1, Stående vård
15301 – 15320, 15331 – 15358, 15363 – 15370, 15375 – 15382, 15388 – 15409, 15417 – 15423,
15428 – 15434, 15460 – 15464, 15469 – 15472, 15480 – 15523, 15534 – 15537, 15540 – 15542,
15546 – 15547, 15552 – 15556, 15559 – 15569, 15578 – 15584, 15593 – 15598 och 15610 – 15617.
Typ 3, Liggande vård
15321 – 15330, 15359 – 15362, 15371 – 15374, 15383 – 15387, 15410 – 15416, 15424 – 15427,
15435 – 15459, 15465 – 15468, 15473 – 15479, 15524 – 15533, 15538 – 15539, 15543 – 15545,
15548 – 15551, 15557 – 15558, 15570 – 15577, 15585 – 15592, 15599 – 15609 och 15618 – 15640.
Typ 4, Liggande vård, natursten
Som alternativ till liggande vård typ 3.
Höjd:
Bredd:

50 cm
60 cm

Stående järnkors av svartsmide för anordnas på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande
gravvård av sten eller i kombination med liggande gravvård.

Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, tjocklek 8 cm och bredd enligt ritningarna

Typ 3, Liggande gravvård; mått enligt ritningarna

Stående gravvårdar, järnkors, höjd 80 cm

