Risbjerg Kirkegård
Afdeling 5
Afdelingen er beregnet til urne- og kistegrave i græs med eller uden monument/gravsten
Beskrivelse
- Afdelingen er afgrænset af avnbøg, som til den ene side står på et bueformet stengærde
- Karaktertræ er koreakornel
- Urnegravsteder ligger i en række langs stengærdet. Kiste- og urnegravsteder ligger i græs uden afgrænsning
- Spredte felter med forårsløg og stauder bryder græsfladen
Bestemmelser
Blomster/anlæg
- Blomsterbuketter, herunder granbuketter og små potteplanter, må anbringes på gravstenen og i gravstedsvaser
- Ved erhvervelse af gravstedet medfølger et stk. vendbar metalvase som er obligatorisk. Ekstra vendbar metalvase
kan tilkøbes som eneste supplement
- 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 liggesten udført i nordisk granit 40x60 cm, minimum 10 cm tyk
- Kistegrave: Stenen lægges i jordniveau.
- Urnegrave: Stenen lægges i midten af gravstedet hvor forkant flugter højde af jernkant og bagkant løftes 5 cm
- Gravsten må ikke lægges på gravstedet uden forudgående aftale med kirkegårdskontoret
- Inskription indhugges i gravstenen (Ikke påsatte bogstaver)
- Eventuel udsmykning skal indgraveres i stenen
- Ved nynedsættelser indgraveres gravstedsnummer i nederste venstre hjørne af gravstenen
Vedligeholdelse
Ved etablering og fornyelse betales en obligatorisk ydelse for 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
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