PRAKTISKA INSTRUKTIONER

PRAKTISKA ANVISNINGAR
FÖR INNEHAVARE AV GRAVRÄTT

Jordfästningens blomsteruppsättningar
De anhöriga bör avlägsna de blomsteruppsättningar som lagts på
graven vid begravningen på sommaren inom 14 dagar och andra tider
inom 30 dagar, varefter har församlingen rätt att avlägsna blommorna.
Blomsteruppsättningar får inte läggas ner i minneslund eller på området för spridning av aska. På grund av utrymmesbrist vid två och
fyra urnors gravar, rekommenderas att man ej för blomsteruppsättningar till dessa gravar. Till dessa gravar kan man föra endast en
blomsteruppsättning,
med
detta
respekterar
man
även
granngravarnas gravfrid. De blomsteruppsättningar som ej förs till
graven förvaras i kapellets blomrum tills kremeringsdagen.

Mått på gravvårdar samt resning och underhåll av
minnesmärken
En plan över gravvården ska sändas till begravningsplatsens kontor
för godkännande. En gravvård som rests utan tillstånd kan avlägsnas
av den kyrkliga samfälligheten.
Gravvårdens storlek bestäms enligt gravens läge och storlek.
På områden med sammanhängande gräsmatta får graven eller dess
blomplats inte ramas in. Blomsterloger får inte användas som gravsockelsten.
Innehavarna av gravrätt ansvarar för upprättandet och underhållet av
gravvården.
Den kyrkliga samfälligheten ansvarar för underhållet av huvudgravvården i minneslundarna.

Skötsel av gravar
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av graven. För gravarna
inlösta på gemensamt gräsområde är gravrättsinnehavaren skyldig att
erlägga en separat avgift för skötseln av graven i enlighet med
gällande prissättning. Skötselavgiften erläggs för besittningstiden och
den tas ut i samband med att graven överlåts.
I gravskötselavgiften ingår gräsklippning och finputsning, vattning av
blommor samt allmän städning av gravområdet. Vattningen påbörjas
när blommorna beställda av kyrkliga samfälligheten är planterade.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av gravarna på kantstensområden, antingen genom att själv sköta graven eller låta den kyrkliga
samfälligheten göra det mot ersättning.
Kyrkliga samfälligheten ansvarar för skötseln av minneslundarna,
anhöriga kan hämta snittblommor och ljus till minneslundarna. För
lyktor och andra föremål finns inget planerat utrymme i
minneslundarna.

Planteringarna vid en grav
Planteringarna vid en grav får inte fullt utväxta vara störande för
gravarna bredvid, de får inte överskrida gravens gränser eller vara
högre än gravvården.
Gravar placerade på sammanhängande gräsmattsområden
rekommenderas sommarblommor. Planteringarna ska placeras så
nära gravvården som möjligt. Fleråriga vedartade växter får ej
planteras på graven. Barrväxter får användas endast som vinterdekoration.
Planteringar som strider mot bestämmelserna kan avlägsnas av gravgårdens personal.
Under sommarmånaderna ordnar kyrkliga samfälligheten vatten för
vattning av blommor.

Annat som bör beaktas om säkerheten och underhållet
på området
På begravningsplatsen finns bevakning och kameraövervakning.
Vinterunderhållet gäller huvudgångarna.
På begravningsplatsen intill Gamla gravgårdens servicebyggnad finns
en allmän toalett.

Max. mått på gravvårdar
Gravens bredd:
1m
2m
60 cm (grav för två urnor)
80 cm (grav för fyra urnor)
1 m (grav för sex urnor)

bredd 70 cm
bredd 160 cm
bredd 40 cm, höjd 50 cm
bredd 50 cm, höjd 60 cm
bredd 70 cm, höjd 80 cm

Vidare information:
VASAN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GRAVGÅRDENS KONTOR
(öppet vardagar kl. 8.15 – 11.00, 12.00 - 15.00)

Vöyågatan 1, 65100 Vasa
(06) 3261471

www.vasaevl.fi

