BESTÄLLNING
AV GRAVSÄTTNING I ASKGRAVLUNDEN
PÅ INGARÖ KYRKOGÅRD

Jag är som ombud informerad om och godkänner att:
 Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt.
 Nedgrävning av askan sker i ett gemensamt gravområde i räta rader efter
ett system med beaktande av tidigare gravsättningar.
Kyrkogårdsförvaltningen väljer plats.
 Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.
 Marken där gravsättningen skett får inte beträdas efter gravsättningen.
 Om överenskommelse träffats monteras en graverad namnskylt på en av
minnesstenarna i askgravlunden. Placeringen sker i en löpande ordning
som kyrkogårdsförvaltningen väljer.
 Namnskylten anger namn, födelseår samt dödsår.
 Två namn kan graveras på samma namnskylt, dock endast namn på
personer gravsatta i denna askgravlund.
 Efter att 25 år har passerat från gravsättningen får de anhörigas ombud
en förfrågan om man önskar behålla namnskylten i askgravlunden i
ytterligare 15 år mot erläggande av en vid den tiden gällande taxa.
 När ett ombud avlider skall dödsboet utse nytt ombud. Om så ej sker
träder kyrkogårdsförvaltningen in som ombud. Kyrkogårdsförvaltningen
har då rätt att avlägsna namnskylten 25 år efter gravsättningen.
 Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för de allmänna planteringarna. Vissna
blommor avlägsnas genom förvaltningens försorg.
 Endast snittblommor, gravljus och vinterkransar får placeras i
askgravlunden på därför avsedd plats.
 Gravlyktor, marschaller, batteriljus, plastblommor, övrig smyckning och
plantering är ej tillåten.
 Kostnaden för namnskylt och tyghölje är 1900 kronor och debiteras
ombudet för dödsboet.
 Fakturan ställs till undertecknat ombud, alternativt annan anmäld
fakturamottagare.

Beställning av gravsättning i askgravlund
Härmed medges att askan efter
__________________________________________
För- och efternamn
__________________________________________
Personnummer

gravsätts i askgravlunden på Ingarö kyrkogård.

Beställning av inskription på namnskylt
Vg texta. Högst 14 tecken inkl. mellanslag per rad.
Förnamn:

_______________________________________

Efternamn:

_______________________________________

Efternamn:

_______________________________________

Födelseår:

________________ Dödsår: ________________

Anhöriga önskar närvara vid gravsättningen och tar kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen för bokning av tid, 08- 570 380 89, efter att fakturan
på beställningen är betald.
Anhöriga önskar EJ närvara vid gravsättningen och emotser en skriftlig
bekräftelse till undertecknat ombud så snart gravsättningen är utförd av
kyrkogårdsförvaltningen.
___________________________________________________________
Begravningsbyråns namn och telefonnummer

Underskrift av ombudet
Undertecknad har tagit del av reglerna som gäller och jag förbinder mig att
följa dessa:

__________________________
Ort och datum

___________________________
Personnummer

__________________________
Namnteckning

___________________________
Namnförtydligande

__________________________
Adress

___________________________
Telefonnummer

__________________________
Postadress

___________________________
Relation till den avlidne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturamottagare:
Samma uppgifter som ovan (ombudets)
Namn: ____________________________________________
Adress: ___________________________________________
Postadress: ________________________________________

Behåll gärna informationsbladet.
Skicka in beställningen till:
Gustavsberg-Ingarö församling, kyrkogårdsförvaltningen,
Värmdögatan 1,
134 31 Gustavsberg.

