Gråbrødre kirkegård
Kistegrave afdeling A
Rhododendron

BESKRIVELSE AF KISTEGRAVSTEDER AFDELING A GRÅBRØDRE KIRKEGÅRD.
Kistegravstederne afdeling A er på 9 m2 og med plads til 2 kister. Fredningstiden for en kiste er på
Gråbrødre kirkegård 20 år.
Til begravelse er udlagt 6 m2 i græs. Derudover består gravstedet af en lav beplantning af stauder
på ca. 3 m2. Der kan placeres ét gravminde i den lave bundplantning af stauder. Foran gravmindet
vil der blive anlagt et bed i en halvcirkel, hvor der kan plantes årstidens blomster. Bagtil er
gravstedet afgrænset af en plantning af Rhododendron. Gravstedet plejes og vedligeholdes af
kirkegården.

Bestemmelser gældende for kistegravsteder afdeling A.
Græs og bundplantningen af stauder plejes og vedligeholdes af kirkegården. Der må ikke plantes i
den fælles bundplantning. Stauderne tåler ikke at blive dækket til, hvorfor grandækning ikke er
tilladt i staudebed. Inden jul vil der blive udført en grandekoration i bedet foran monumentet.
Der må kun placeres ét gravminde i bundplantning af stauder. Forkanten af gravmindet skal
placeres 75 cm fra jernkant og højden på gravmindet skal være min. 90 cm og max 150 cm i
højden. Der skal foretages en fundering af gravmindet i grus ved en højde op til 100 cm og støbes i
beton, hvis højden er over 100 cm.
For kistegravstedet skal der ske en betaling for obligatorisk pleje og vedligeholdelse af græsgrav til
2 kister og for fælles bundplantning af stauder, gravstedsanlæg samt dekoration af gran ved
gravminde til julen. Vedr. gældende priser for renholdelse og gran i 20 år, henvises der til
kirkegårdenes kontor telefon: 4635 0890 eller e-mail: rk@roskilde-kirkegaarde.dk

Undertegnede er indforstået med ovenstående bestemmelser:
Dato: ___________________________________________________________________
Navn: ___________________________________________ CPR. Nr.: _______________
Adresse: ________________________________________________________________
Post nr./By: ______________________________________________________________
Kistegravsted Afdeling A nr. : ___________________________________________________

. /. Vedlagte kopi bedes returneret til Roskilde Kirkegård i underskrevet stand.

Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13
Tlf. 4635 0890
www.roskilde-kirkegaarde.dk

4000 Roskilde
fax 4632 4044

