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Undertecknad beställer härmed inskription och är införstådd med de regler som gäller för askgravplats.
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För information om behandling av personuppgifter hänvisas till www.stockholm.se/dataskydd

Kyrkogårdsförvaltningen
Box 9, 121 25 Stockholm Globen
Växel 08-508 301 00
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/kyf

Kyrkogårdsförvaltningen

REGLER FÖR ASKGRAVPLATS
GALÄRVARVSKYRKOGÅRDEN
Gravskick
Gemensam askgravplats är ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter
avlidna. Gravskicket medför inte gravrätt. Området ges en speciell utformning och har
en gemensam smyckningsplats. Platsen för gravsättningen markeras med en granithäll.
På granithällen ingraveras de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Förvaltningen
ansvarar för att gravområdet behåller sin utformning i 25 år efter den sista gravsättningen inom askgravplatsen.

Gravsättning
Aska gravsätts i tyghölje. Anhöriga får vara med vid gravsättningen.

Skötsel och smyckning
Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravområdet, inklusive gemensam smyckningsplats.
Besökare får hedra de avlidna med snittblommor. All smyckning ska ske vid den
särskilt iordningställda smyckningsplatsen.
Gravljus kan mellan 1 oktober och 31 mars placeras på för gravljus iordninggjord plats
inom askgravplatsen. På granithällar och mark får ingen smyckning ske.

Avgift
Vid gravsättning i askgravplats debiterar förvaltningen en avgift. I avgiften ingår
inskription samt underhåll av densamma. I avgiften ingår även tyghöljet för askan.

Bokning
Bokning av gravsättning görs via förvaltningens telefonnummer 08 508 301 93.
Gravsättning i askgravplats sker normalt under perioden 1 maj – 30 september.

Ombud
Vid upplåtelse av askgravplats ska ett ombud utses av de anhöriga. Ombudet har till
uppgift att i samråd med kyrkogårdsförvaltningen bestämma vilka ytterligare som ska
gravsättas i gravplatsen.
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