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Ifylles av kyrkogårdsförvaltningen

Best inkom
Beställd
Godkänd
Mottagen
Gravs dat

ASKGRAVLUND
Beställning av inskription
Kvarter

Sandsborgskyrkogården

Område

9

Den avlidnes personnr

☐

Jag bekräftar att gravsättning bokats
Inskription
Ev fri text (Max 31 tecken inkl mellanslag, kan ej kombineras med namnteckning)

Namn

Födelsedatum

DD

MM

ÅÅÅÅ

Dödsdatum



DD

MM

ÅÅÅÅ



Ev Namnteckning (Kopia av den avlidnes namnteckning )

Beställarens namn

Relation till avliden

Beställarens adress

Beställarens postadress

Telefon dagtid

E-post

202006

Undertecknad beställer härmed inskription och är införstådd med de regler som gäller för askgravlund.

Datum

Beställarens personnr

Beställarens namnteckning

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
https://begravning.stockholm

Kyrkogårdsförvaltningen

REGLER FÖR ASKGRAVLUND KV9
SANDSBORGSKYRKOGÅRDEN
Gravskick
Askgravlunden är ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. Gravskicket medför inte gravrätt. Området ges en speciell utformning och har inom området flera
gemensamma smyckningsplatser. Inom askgravlunden presenteras de gravsatta på en
namnplatta under en period om 25 år. Namnplattorna sätts upp i kronologisk ordning.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för utformning och uppsättning av namnplatta.

Gravsättning
Inom askgravlunden finns två alternativa gravsättningsmetoder för gravsättning av aska.


Aska gravsätts genom nedgrävning inom ett gemensamt gravsättningsområde. Askan
gravsätts i tyghölje. Anhöriga får, om de så önskar, medverka vid gravsättningen.



Aska sprids med hjälp av vatten, anhöriga får, om de så önskar medverka vid
gravsättningen.

Gravsättning i askgravlunden sker normalt under perioden 1 maj – 31 oktober.
Vattenspridning under perioden 1 maj - 30 september.

Skötsel och smyckning
Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravområdet, inklusive de gemensamma smyckningsplatserna. Besökare får hedra de avlidna med lösa blommor, ljus och vinterdekorationer. All
smyckning ska ske vid de särskilt iordningställda smyckningsplatserna.
Gravljus kan mellan den 1 oktober och 31 mars placeras på för gravljus iordninggjord plats
inom de gemensamma smyckningsplatserna. På mark och murar får inte någon smyckning
ske.

Avgift
Vid gravsättning i askgravlund, debiterar förvaltningen en avgift. I avgiften ingår
namnplatta, storlek 6,5x13 cm, gjuten i brons samt underhåll av densamma under 25 år.

Bokning
Bokning av gravsättning görs via förvaltningens telefonnummer 08 508 301 93.

Kyrkogårdsförvaltningen
Box 9, 121 25 Stockholm Globen
Växel 08-508 301 00
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.s
https://begravning.stockholm

