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Limhamns kyrkogård. Askgravplatsen på kvarter 26

Gravskicket askgravplatser är tänkt som ett alternativ till traditionell
gravsättning och är ett mellanting mellan en traditionell gravplats och
minneslund.
På askgravplatsområdet upplåts gravrätter inom en gemensam
anläggning, där de individuella askgravplatserna inte avgränsas.
Möjlighet ges att:
- ha kännedom om var den
avlidne är gravsatt
- medverka vid gravsättningen
- sätta upp en namnplatta
- gravsätta ytterligare en aska
bredvid den tidigare
- befrias från ansvar för framtida
skötsel av askgravplats.

Östra kyrkogården, askgravplats kvarter 12

Du får vara med vid gravsättningen
Gravsättning av askurnorna sker i en sammanhängande yta som direkt
ansluter till anläggningens övriga ytor och ingår i dess skötsel.
På våra askgravplatser är inte gravsättningen anonym vilket ger möjlighet att
medverka vid gravsättningen.
Gravrätten upplåts med plats för två
askurnor och med gravrätt i 25 år, som
är möjlig att förnya.
Tygelsjö askgravplats

Smyckning
All smyckning sker på de gemensamma platserna och får bestå av
snittblommor och gravljus anpassade till de fasta ljushållarna.
Krukor, kransar, marschaller, gravlyktor etc är inte tillåtna.

Limhamn askgravplatsen på kvarter 17

Husie askgravplats

Namnplattor
De individuella gravsättningsplatserna får inte ha
några avgränsningar, egna planteringar, gravstenar
eller andra anordningar som utmärker platsen.
Däremot finns det möjlighet att göra inskriptioner
på en separat namnplatta som finns för varje
gravrätt.
Namnplattan skiljer sig åt både i storlek och i
material, mellan de olika askgravplatserna.
Tygelsjö askgravplats

Kostnader
En gravrätt för askgravplats omfattar alltid skötsel av askgravplatsen.
Det betyder att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25
år, vilket motsvarar upplåtelsetidens längd. Kostnad för namnplatta
och text tillkommer.
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