Birkholm Kirkegård
Regulativ for brugsret til gravsteder
Brugsret til gravsteder i afdeling C

I denne afdeling fra 1978 findes 3 forskellige typer gravsteder
Traditionelle gravsteder
Disse gravsteder kan bestå af en eller flere gravpladser og er omkranset af thuja- og
buksbomhække. Der er plads til 1 kiste og 6 urner i en gravplads.
Det er muligt at tilplante og anlægge gravstedet efter eget ønske. Dog må anlæggets
karakter ikke afvige væsentligt fra kirkegårdens sædvanlige anlæg og beplantningen må
ikke brede sig ud over gravstedsskel eller hæmme væksten af de af kirkegården plantede
hække. Der må ikke anvendes plast eller lignende materialer som underlag for
ralbelægning på gravsteder. Bænke må kun opstilles på gravstederne med
kirkegårdudvalgets samtykke.
Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets
vedligeholdelse. Anlæggelse, renholdelse, granpynt, grandækning og beplantning med
forårs- og sommerblomster kan aftales udført af kirkegårdens personale.
Kistegrave halvt i vincabed, halvt i græsplæne
På den del af gravstedet der er i vincabedet, må placeres en gravsten. Der er plads til 1
kiste og 6 urner i en gravplads.
Der må ikke plantes nogen former for vækster. Kun afskårne blomster og planter i potter
må anbringes.
Al vedligeholdelse foretages obligatorisk af kirkegården.
Kistegrave i græsplæne med flad liggesten
Gravstenen er obligatorisk og skal have målene 60 x 40 x 8 cm og være
med indhuggede bogstaver. Der er plads til 1 kiste og 6 urner i en gravplads.

INDHUGGET
TEKST

Der må ikke plantes nogen former for vækster. Der kan nedgraves en
granitvase til anbringelse af afskårne blomster.
Al vedligeholdelse foretages obligatorisk af kirkegården.
Generelt
Enhver der har gravsted i afdelingen skal rette sig efter regulativet, som er fastsat af
kirkegårdsbestyrelsen. Genstande af glas, glasvaser, syltetøjsglas, m.m., må af
sikkerhedshensyn ikke forefindes på gravstederne. Levende lys må kun sættes i dertil
hørende plastikbeholdere. Kirkegårdsvedtægten og gældende takster for erhvervelse og
renhold m.m. kan findes på Herlev og Birkholm kirkegårdes hjemmeside
http://www.birkholm-kirkegaard.dk eller oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontoret.
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