Begravningsplats
för sällskapsdjur

En viloplats för ditt sällskapsdjur
Begravningsplatsen för sällskapsdjur ligger mycket vackert,
lugnt och naturskönt i Vare, söder om Varberg och öster om
Träslövsläge. Här kan ditt sällskapsdjur få en fin gravplats.

Gravplats

Det är kostnadsfritt för kommuninvånare att använda platsen
för att begrava sitt husdjur. Ta kontakt med hamn- och gatuförvaltningen för att få en anvisad gravplats på kyrkogården. Gravplatserna har måtten 100 x 150 cm. Minnesvård eller gravsten får
vara högst 20 x 20 cm.
Tänk på följande:

• Som djurägare gräver du själv graven.
• Graven ska ha ett djup som tillåter ett täcklager med 60 cm jord.
Detta för att undvika att rävar eller grävlingar gräver upp det
döda djuret.
• Lämna inte nedbrytbart material, såsom plastsäckar, i graven.
Minnesvård

Om du önskar får du placera en egen minnesvård vid gravplatsen.
Det kan vara en minnessten eller liknande. Minnesvården ska vara
i material av trä, sten, järn eller växter och får vara högst 20 x 20
cm. Tänk på att minnesvården ska harmonisera med övriga gravplatser.
Vi sköter grusgångar och gräsytor men inte själva gravplatsen med
minnesvård. Tänk på att undvika sarger av plast, sten eller brädor
kring gravplatserna. Vi måste tyvärr ta bort avgränsningar som
försvårar gräsklippning.

Redskap och vatten

För att underlätta skötseln av minnesvården finns en bod med
redskap vid ingången till begravningsplatsen. Här kan du låna till
exempel spade, vattenkanna och räfsa. En vattenpost finns utmed
norra gränsen men observera att vattnet inte är drickbart.
Det finns en bod med utemöbler på platsen. Du får gärna använda
dem, men var snäll och sätt tillbaka dem efter dig.

Önskar du en gravplats?

Kontakta Varberg direkt på telefon 0340-88 000.

Varbergs kommun anlade begravningsplatsen på Vare kommungårds ägor år 1974. Begravningsplatsen utvidgades 2002 tack
vare en donation från Arvid och Eina Augustssons dödsbo.

Så hittar du till begravningsplatsen
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Om du kör från Varberg, kör söderut på Västkustvägen och sväng vänster vid
första skylten ”Vare”. Kör rakt fram och när vägen tar slut, sväng höger. Följ vägen till
skylten ”Begravningsplats för djur” där du tar ner till höger.
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