GRAVGRÄVNING OCH ÅTERFYLLNING
Gravöppning sker efter medgivande av gravrättsinnehavaren/arna.
Gravgrävning och återfyllning sker efter arbetsledningens anvisningar.
När en arbetsorder om gravöppning lämnats till arbetsledaren kontrollerar denne
tillsammans med gravgrävaren positionen av den aktuella graven. Uppgifter om
intilliggande gravar stäms av med den grav som är skall öppnas.
Gravgrävaren och dennes medhjälpare gör en platsbesiktning för att kontrollera
förutsättningarna.
Spont skall användas då risk vid ras föreligger och alltid då grav bredvid är
grävd samt vid dubbeldjup.
Under arbetets gång skall hjälm bäras av personal som vistas i grävarens närhet.
Arbetet skall alltid utföras av minst två arbetstagare. Arbete i graven får inte ske
utan att någon finns ovan grav.
Grävmassor kan borttransporteras eller läggas i jordbinge/hög vid sidan om
gravplatsen, hänsyn skall tas till intilliggande plats.
Eventuella gravvårdar i närheten av grävplats skyddas mot spill och ev läckage
från maskiner.
Efter grävning täcks graven med en skiva och intilliggande områden görs rena
från spill och spår som uppkommit.
Återfyllning sker snarast efter gravsättningen och sker för hand tills kistan är
täckt av massor innan maskinell återfyllning vidtar.
Vid rasrisk kan återfyllnad ske med traktor och skopa. Skopan placerar
massorna försiktigt i graven medan traktorn står på säkert avstånd.
Kransar och blommor placeras på kullen och runt denna.
Återfyllnadsspill och eventuella spår tas bort.
NEDSÄTTNING AV URNA
Gravöppning sker efter medgivande av gravrättsinnehavaren/arna.
Bokning av urnsättning görs av dödsboet på kyrkogårdsexpeditionen.
En gravöppningsorder lämnas till krematorievaktmästarna som mäter ut, gräver
och klär graven.
Sänkning av urnan kan göras av krematorievaktmästaren eller av någon annan
som deltar vid urnsättningen. Vaktmästaren fyller i anslutning till urnsättningen
igen graven och lägger tillbaka grästorven.
Vid nedsättning i minneslund har dödsboet undertecknat en blankett om att så
skall ske och att man är införstådd med att det är en anonym och gemensam
gravplats. Nedsättning i minneslund sker i otjälad mark för att bevara
anonymiteten, därför kan nedsättningen komma att göra ett uppehåll under
vintern.
Efter nedsättningen i minneslunden får dödsboet ett minnesblad med uppgift om
när gravsättning skett.

