LIDKÖPING KYRKOGÅRDS- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Välkommen till Lidköpings
vackra begravningsplatser
Det är Lidköpings kyrkogårdsförvaltning som
ansvarar för församlingens begravningsplatser.
Vår ambition är att skapa miljöer för både själ
och öga. Genom välskötta planteringar, trädskötsel och fokus på vackra detaljer erbjuder
vi rofyllda platser. Våra begravningsplatser kan
besökas vare sig du söker avskildhet eller önskar
rum att mötas i.

Vi vårdar miljö och kulturarv
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vård och
underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.
Norra begravningsplatsen anlades på 1850-talet och har många äldre gravplatser- och stenar.
Framställda med en omsorg och hantverkarskicklighet som sällan kommer till uttryck i våra

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand
0510-285 80, Lidköping

dagar; en viktig del av vårt kulturhistoriska arv.
Södra begravningsplatsen, som rymmer både krematorium och kapell, anlades 1916 och har utökats i flera etapper. Minneslunden – som påminner om en engelsk park – anlades på 1980-talet.
Vi utför textfyllning och reparation av gravanordningar. Krävande arbeten överlåter vi till
konservator. Vi arbetar miljömedvetet, bland
annat genom att plantera perenner istället för
ettåriga växter. Vi återanvänder även gamla gravstenar.
Vi på Lidköpings kyrkogårdsförvaltning finns
alltid tillgängliga för våra besökare. Till vår expedition är du alltid välkommen för samtal, rådgivning och frågor.

www.e-ahlstrand.se

Begravningsbyrån Östergatan
0511-508 70, Götene

Olika alternativ för
gravsättning
Valet av gravsättning beror på om du väljer
kremering eller jordbegravning. Vi på Lidköpings
kyrkogårdsförvaltning bistår med information
om alternativen och vad du som anhörig ska
tänka på. Vi erbjuder också olika alternativ av
skötselavtal.

Sådana gravplatser är de enda som kan tecknas i
förväg – under förutsättning att gravrättsinnehavaren tecknar skötselavtal för tiden fram till den
dag då gravplatsen tas i bruk.

Gravsättning utan gravrätt

Kistgravar för en till tre kistor finns på Södra
begravningsplatsen. Anhörig som kremeras kan
gravsättas i samma grav.

Minneslunden är ett gemensamt, anonymt gravområde som finns på Södra begravningsplatsen,
där askor utan urnor gravsätts av kyrkogårdspersonalen. Anhöriga deltar ej vid gravsättningen
och får ej vetskap om den exakta platsen.

Traditionella urngravar finns på både Norra
och Södra begravningsplatsen. Några av de äldre
kistgravsområdena har omvandlats till urngravar
med plats för flera urnor.

Kistminneslunden är liksom den traditionella
minneslunden ett anonymt gravområde för nedgrävning av kistor. Kistminneslunden finns på
Södra begravningsplatsen.

Askgraven med plats för två urnor är en urngrav
med särskilda bestämmelser som finns på både
Norra och Södra begravningsplatsen. Graven
är ansluten till en allmän yta med plats för en
namnförsedd sten- eller bronsplats. På askgravområdet är det obligatoriskt med skötselavtal
där gravrättsinnehavaren betalar för skötsel av
gravplatsen.

Askminneslunden är mindre anonym än de båda
ovanstående minneslunderna och finns på båda
begravningsplatserna. Den består av en grav med
sten utan inskription och plats för fler urnor. Den
avlidnes namn graveras på en bronsplatta som
placeras på stenen och avlägsnas efter 25 år.

Gravsättning med gravrätt

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser upplåts
ibland som urngravar när gravrätten upphör.
Den nya gravrättsinnehavaren övertar gravstenen
och förser den med ny inskription.

Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Efterlevande kan reservera plats intill den gravsatte.

Särskilda gravplatser
Södra begravningsplatsen har även muslimska
gravplatser där den gravsatte vilar vänd mot
Mecka.

Våra begravningskapell
I våra kapell Hoppets kapell och Ljusets kapell kan
man hålla begravningar och minnesgudstjänster. Norra kapellet är ett före detta gravkapell och används
bland annat för utlämning av askurnor.
Hoppets kapell byggdes 1939 och har plats för 70
personer. Det är utrustad med orgel och smyckat
med altartavlan Livets Träd av Rörstrandskonstnären

Carl-Harry Stålhane.
Ljusets kapell byggdes 2004 och rymmer 20 personer.
Kapellet saknar religiösa symboler vilket lämpar sig
för borgerliga ceremonier, eller ceremonier för avlidna
med varierande trosinriktningar. Kapellet används
även som visningsrum när anhöriga vill se den avlidne
före begravningen.

www.matscobevattning.se

Gravskötsel
En välskött begravningsplats är för många människor
en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke. Som
anhörig kan man välja att sköta gravplatsen eller
överlåta arbetet till kyrkogårdsförvaltningen.
Gravskötsel av en enskild grav faller inte under begravningsavgiften eller kyrkoavgiften och därför tas
en avgift ut för denna tjänst.
Om du överlåter gravskötseln åt oss tar vår duktiga
och utbildade personal hand om graven och planterar
gravplatsen efter årstiderna. Du behöver inte tänka
på plantering och underhåll. I stället kan du ägna
tiden vid graven åt att minnas och uppleva stillheten.
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