Välkommen till askgravplatsen på Värmdö kyrkogård
Att välja askgravplats innebär att den avlidne får vila på en vacker, harmonisk plats. Och du, som anhörig,
kan njuta av platsen i många år framåt utan att känna tvång att besöka graven för att sköta om den. Det gör vi
som arbetar på kyrkogården. Askgravplatsen städas inför varje veckoslut. Förutom skötsel ingår också en
namnskylt som vi beställer och sätter upp efter gravsättningen.
Varje askgrav är en gravrätt vilket innebär att det finns en gravrättsinnehavare. Vi i förvaltningen tilldelar
gravplats och du kan alltså inte välja exakt plats själv. Den som är antecknad hos oss som innehavare,
bestämmer vilka personer som får vila i graven. I varje gravplats finns det plats för 2 personer och askan
gravsätts i en särskild påse avsedd för ändamålet. Inga urnor får förekomma här.
En askgravplats är juridiskt en s k ”begränsad gravrätt” som saknar en del av en vanlig gravrätts rättigheter.
Bland annat får man inte smycka gravplatsen alls. Endast snittblommor och gravljus tillåts, och bara i de
för ändamålet avsedda ställningarna.


En engångskostnad på 5 000 kr (2019) tas ut för gravrätten och faktureras efter gravsättningen. I den
ingår namnskylt samt skötsel av gravplatsen i 25 år. Vid ytterligare gravsättning tas en ny avgift ut
på 3.700 kr (2019).



Efter 25 år kan gravplatsen förnyas i 15 år i taget om så önskas.



Namnskylten är i rostfritt stål och har måttet 40 mm x 120 mm. Den graveras med förnamn,
efternamn samt födelse- och dödsår. Namnskyltens utformning är fastställd av
kyrkogårdsförvaltningen och inga andra varianter godkänns.



Vid gravsättning av icke församlingsbor skall särskilda skäl föreligga och en särskild ansökan skall
lämnas in till, och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.



Föremål som placerats på fel plats eller inte är snittblommor eller gravljus avlägsnas omgående.
Detta för att respektera de som valt platsen just för att den är fri från individuella uttryck.

Vi hoppas att du ska trivas med askgravplatsen!
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