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Minneslundsansökan 
 

Minneslundarna vid Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och 

Tullinge parkkyrkogård har anlagts för att ge möjlighet till ett anonymt 

gravskick. Aska kan spridas (ej på Botkyrka kyrkogård) eller nedsättas under 

värdiga former utan närvaro av anhörig. Utförs av kyrkogårdsförvaltningens 

personal och askans läge markeras ej. 

 

Botkyrka kyrkogård 

 

Lilla Dalens begravningsplats

Tullinge parkkyrkogård
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ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MINNESLUND 
 

 Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym 

karaktär där avlidnas aska grävs ned eller strös inom gemensamt 

område, askans läge markeras ej. 

 

 Nedgrävning eller utströende av aska sker vid lämplig årstid och utförs 

av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av 

anhöriga. 

 

 Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och för 

all plantering inom denna. 

 

 Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och gravljus 

på därför avsedd plats. OBS! Gravljus är endast tillåtet under perioden 

1/10 – 30/4. 

 

 Minneslunden är ingen enskild gravplats varför lyktor, krukväxter och 

kransar ej tillåtes. 

 

 Vissna blommor och rester från gravljus avlägsnas av förvaltningens 

personal. 

 

 Papper och annat avfall skall läggas i härför avsedd uppsamlingskärl. 

 

 Hund får endast medföras kopplad på kyrkogårdarna och 

begravningsplatsen.  

 

 Besökare har att iakttaga ett sådant uppträdande som minneslundens 

helgd kräver.  
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Minneslundsansökan 
 

 

Härmed tillåter jag att askan efter 

Avlidnes namn: 

Avlidnes personnummer: 

Avliden-datum: 

 

Gravsättning ska ske i minneslunden på kyrkogård/begravningsplats: 

Ange plats:_________________________________________________________________    

 

        Askan skall spridas Obs! Kan ej spridas på Botkyrka kyrkogård, endast nedsättas! 

        Askan skall nedsättas 

 

Jag och anhöriga har funnit att minneslunden är det bästa alternativet och intygar här med 

att ingen annan dödsbodelägare har något att invända mot detta. 

Ort/Datum: 

Underskrift närmast anhörig: 

Namnförtydligande: 

Relation till avliden: 

Personnummer: 

Adress: 

Telefon/mobil: 

Mail: 

 

Minneskort skickas hem till anhörig ovan efter att gravsättningen ägt rum. 
 

OBS!  

Endast sidan 3 skall sändas in till: 

Botkyrka kyrkogårdsförvaltning, Box 240, 147 01 Tumba 
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