
Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar



Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar
När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför 
både sorg och en rad praktiska problem. Begravning 
och gravsättning skall ordnas, och vi måste ta ställning 
till en rad val och möjligheter.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och under-
håll av begravningsplatserna inom Kungsbacka-
Hanhals kyrkliga samfällighet. Vi utför plantering 
och skötsel av gravplatserna på uppdrag av grav-
rättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika 
praktiska saker på kyrkogårdarna. Vi ansvarar 
också för att begravningslagens bestämmelser följs 
och att gravregister och gravkartor är aktuella.

Du är alltid välkommen till oss för att få råd och 
hjälp med allt som rör kyrkogårdarna, gravplatserna 
och deras utformning och skötsel.

En värdig plats för stillhet och minnen
Det fi nns två olika typer av gravplatser: kistgrav 
och urngrav. Gravsättning sker vanligtvis i samband 
med begravningen eller en viss tid efter. Vilken typ 
av gravplats man vill ha är ett viktigt val, eftersom 
en kista eller urna inte får fl yttas till en ny gravplats, 
när den väl är gravsatt.

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där 
askan efter den avlidne sätts ner anonymt. Där får 
man inte sätta upp någon enskild gravvård. Lösa 
blommor och ljus placeras vid en gemensam smyck-
ningsplats.

Askminneslunden är avsedd att vara ett alternativ 
till gravsättning i minneslund. Gravsättningen i den-
na är inte anonym. Gravrätt upplåtes inte, men man 
får sätta upp en namnplatta under 25 år på därför 
avsedd plats. Lösa blommor och ljus får placeras i 
en gemensam smyckningsplats.

Kungsbacka församling
vår kund i mer än 60 år
FJÄRÅSBUSSAR AB
0300-727 00

BEVAKNINGSTJÄNST
08-619 50 50

Vi vill ge säkerhet
dygnet runt,
landet runt.
Bättre än någon annan.

www.bevakningstjanst.com



Skogskyrkogården anlades på 1930-talet och är 
vackert belägen i utkanten av Kungsbackaskogen. 
Skogskapellet, där de allra fl esta begravningscere-
monierna äger rum, uppfördes på 1960-talet och är 
beläget på Skogskyrkogården. På kyrkogården fi nns 

förutom kist- och urngravplatser även minneslund 
och askminneslund. I Skogskapellets bottenvåning 
fi nns ett vackert rum där anhöriga kan ta avsked av 
den avlidne före begravningen.

Skogskyrkogården

Gamla kyrkogården anlades efter stadsbranden i april 
månad 1846. Kyrkogården invigdes den 1 oktober 
1846.  År 2003 – 2004 rustades kyrkogården upp 
och ett nytt gravkvarter med plats för nya urngrav-
platser anlades. År 2002 genomfördes en kultur-

historisk inventering av kyrkogården av Kungsbacka 
hembygds gille. Inventeringen med bevarandeplan 
godkändes av länsstyrelsen år 2003. På kyrkogården 
fi nns plats för nya såväl urn- som kistgrav platser.

Gamla kyrkogården

Våra kyrkogårdar



Hanhals övre kyrkogård, i anslutning till Hanhals kyrka från medeltiden, består av två delar. Den 
gamla delen finns innanför kyrkogårdsmuren, där varje del av socknen enligt gammal hävd har sitt 
område. Nya delen invigdes 1992 och är belägen i anslutning till den gamla delen. På nya delen finns 
även minneslund.

Hanhals övre kyrkogård

När en ny kyrka byggdes i Hanhals på 1890-talet anlades 
en kyrkogård i anslutning till den nya kyrkan. Denna 
kyrka brann år 1936. Därefter har endast sporadiska 
gravsättningar ägt rum. Kyrkogården vårdas och här 
finns plats för  många ytterligare gravsättningar.

Hanhals nedre kyrkogård 
”Gresselakyrkogården”



Vad ingår i begravningsavgiften? 
Alla som betalar skatt i Sverige betalar också en 
årlig begravningsavgift.
Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till:

• Gravplats under en tid av 25 år

• Gravsättning av kista eller askurna

•  Transport av kista inom kyrkogårdsförvaltningens 
ansvarsområde

• Kremering

• Lokal för begravning och visning av stoftet

•  Lokal för begravningsceremoni, med eller utan 
religiösa symboler

Dessa tjänster fås också utan kostnad i annan för-
samling än hemförsamlingen eftersom detta enligt 
Begravningslagen är obligatoriskt. Undantaget är 
om tillgången på gravplatsmark inte medger att 
gravplats upplåts till annan än församlingsbo.
Begravningsavgiften täcker även skötsel och under-
håll av kyrkogårdarnas allmänna ytor, byggnader, 
nyanläggningar samt vården av kulturhistoriska 
gravplatser.

Vad får jag för gravskötselavgiften?

Kyrkogårdsförvaltningen sköter enskilda gravplatser 
mot ersättning. Gravskötseluppdrag kan antingen 
utföras löpande mot årlig faktura eller genom fast-
tidsavtal på tre år.

Fullskötselavtal omfattar:
• vårplantering med lökväxter samt sommarplan-
tering

• grävning och genomgödsling

• rensning av planteringsytan samt vattning

• rensning och krattning av grusgravar

• granristäckning på hösten

Skötsel med perenna växter:

•  första året planteras perenna växter i stället  
för vår- och sommarblommor

•  för övrigt ingår samma tjänster som vid  
fullskötselavtal

Grundskötsel:
• gravrättsinnehavaren planterar själv växter

•  förvaltningen sköter gravplatsen med ogräs-
rensning och vattning

Gravvårdsarbeten
Vår personal utför mot avgift olika arbeten på grav-
platserna. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att 
göra i ordning gravplatsen.



Nu är vi en del av Gillis Edman-gruppen!

Personligt bemötande dygnet runt
www. muhls.se / www.gillisedman.se

Kungsbacka
Nejlikevägen 4, Hammerö,

0300-101 84

Väröbacka
0340-66 08 69

Magnus Brigitte  Ingrid  Ragnar

Kontaktuppgifter
Mer information om vår service, avtal och priser m.m. får du på 
kyrkogårdsförvaltningens kansli tel 0300-56 98 03. 
Kansliet finner du i församlingshemmet: 

Skansen 

Storgatan 1 
434 30 Kungsbacka. 

Du kan också kontakta vår kyrkogårdsförman på tel 0300-56 98 29.

Kyrkogårdsexpeditionen 

är belägen i anslutning till Skogskyrkogården på 
Säröleden 27 
434 31 Kungsbacka


