Nyborg Kirkegårdskontor
Kronprinsensgade 34 . 5800 Nyborg . Telefon 65 31 15 27
E-mail: mail@nyborg-kirkegaarde.dk
Åbningstid: Man. - Fre. kl. 9.00 - 12.30

Til gravstedsejere
Urnegravsteder
Nyborg Kirkegårde
Tillæg til vedtægter for Nyborg Kirkegård og Nyborg Assistenskirkegård
gældende for urnegravsteder i Ginkgohaven.
(Afdeling 3G på Nyborg Kirkegård)
Gravstederne er på 1 m2. Der kan heri nedsættes 2 urner. Fredningstiden – den tid hvor graven skal
henligge urørt – er 10 år.
Gravstederne er udlagt med en beplantning af stauder og bunddækkende planter – op til 30 cm høje,
som danner et tæppe, der giver indtryk af frodighed og smukke farveoplevelser. Stauderne er plantet
i harmonisk blomstrende flader, som skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og
staudernes blomsterstande vil være karakteristisk for området i vinterperioden.
Gravstedsejeren skal acceptere arealet i dets form og beplantning, idet der tilstræbes et ensartet
udtryk i området.
På gravstederne må der ikke foretages beplantning af nogen art, ej heller løg. Der må ikke anbringes
potteplanter, plasticblomster, elektriske apparater eller lignende. Granpyntning er ikke tilladt.
På gravstederne må der anbringes afskårne blomster, som fjernes af kirkegården efter bedste skøn.
På gravstederne er det muligt at anbringe et af tre forskellige typer af gravminder, som erhverves af
kirkegården. Der kan anbringes ét gravminde pr. gravsted. Kirkegårdens medarbejdere står for
opsætning og nedtagning af gravmindet. De tre typer er:
Gravminde bestående af en liggende granitplade, som monteres på en jernsokkel i cortenstål.
Gravminde bestående af et egetræskors.
Gravminde bestående af bronzeplader på en træstub.
For gravsteder i afdelingen skal der for hele fredningstiden indbetales et beløb til almindelig
vedligeholdelse og eventuel leje af vase i henhold til gældende takster.
Undertegnede er indforstået med ovenstående bestemmelser:
Navn…………………………………………………………………...
Gravsted ….3G…nr…………………………………………………...
Dato……………………………… Underskrift………….………………………….….……
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