Servitutter for Hvidovre Kirkegård
www.fkih.dk

Hvidovre Kirkegård
Afdeling Hu, Ju, Ku, Lu
Afdelingerne er beregnet til urnegrave i græs.
Der er lukket for nyerhvervelser i afdeling Lu.
Eksisterende kistegrave kan ikke fornys.

Beskrivelse
- Afdelingerne ligger inden for kirkegårdens 1800-tals-del
- Afdelingerne er på de tre sider afgrænset af ca 1 m høje bøgehække. Afdelingerne ligger
sammen to og to afgrænset af en slotsgrussti.
- Karaktertræ er magnolie

Bestemmelser
Blomster/anlæg
- Blomsterbuketter, herunder granbuketter og små potteplanter, må anbringes på gravstedet i
gravstedsbægre
- Større potteplanter og anden pynt er ikke tilladt
- Blomster, der er lagt i græsset, fjernes, når græsset skal slås
- Gravlys kan placeres på gravstenen
Gravsten/monument
- En plan, rektangulær, upoleret liggesten udført i rød Vanga
- Størrelse: Højst 40x60 cm tykkelse mindst 10 cm
- Stenen lægges i jordniveau
- Inskription indhugges i gravstenen (Ikke påsatte bogstaver)
Ved nynedsættelser indgraveres gravstedsnummer i nederste venstre hjørne af gravstenen

Vedligeholdelse
- Ved etablering og fornyelse af gravstederne betales for obligatorisk vedligeholdelse i den fulde
fredningsperiode

Generelt
- Samtlige hække er kirkegårdens ejendom og vedligeholdes af kirkegården
- Det er frivilligt, om der skal være gravsten/monument på gravstedet
- Udsmykning på gravstederne, der kan være til gene for andre, er ikke tilladt
- Gravsten/monument er gravstedsejerens ejendom. Vedligeholdelse og fundering er derfor
dennes ansvar
- Hvis ovenstående bestemmelser ikke følges, pålægges gravstedsejeren at rette forholdet
- Ved forlængelse af fredningstiden eller ved tvivlsspørgsmål henvises gravstedsejeren til
kirkegårdskontoret
- En særlig aftale er kun gyldig når gravstedsejer/debitor har modtaget accept med underskrift fra
kirkegårdsleder, kirkegårdsværge eller bestyrelsesformand
- Vedrørende betaling for kirkegårdens ydelser på gravstedet henvises til det aktuelle takstblad,
som kan ses på hjemmesiden og kirkegårdskontoret
- Se i øvrigt kirkegårdens hjemmeside www.FKIH.dk
Vedtaget af kirkegårdsbestyrelse, Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre den 20. juni 2016
Godkendt af provstiudvalget for Rødovre-Hvidovre Provsti den 17. august 2016

