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“Skeppet”, under byggnad.

Stiftelsen Arholma Minneslund har ingenting med begravningsceremoni 

och avskedstagande av en anhörig att göra. Efter kremering har anhöriga, 

enligt lagen, ett år på sig att fatta beslut om begravningsplats. När beslut 

fattats om asksättning i Arholma Minneslund kontaktas stiftelsens styrelse.

Stiftelsen, företrädd av två personer, ombesörjer asksättningen under vär-

diga former. När asksättningen ägt rum underrättas de anhöriga genom 

ett brev. I en minnesbok kommer den avlidnes namn, födelse- och döds-

datum samt datum för asksättning att skrivas in.

Speciellt för Arholma Minneslund är en mur, som är under uppbyggnad. 

I denna mur kan anhöriga lägga en minnessten. Stenens storlek ska 

maximalt vara vad en normalstark person kan bära. På stenen kan en 

inskription göras med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum.

“Skeppet” är en byggnad för regnskydd, som är under uppförande.

Vid stranden ligger ett fort, som kommer att förvandlas till en utsiktsplats 

med klockstapel.

            Arholma Minneslund.

Minneslunden byggs och förvaltas av Stiftelsen Arholma Minneslund. 

Stiftelsen har sedan juni 2005 tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms 

län att bedriva enskild begravningsverksamhet. I november 2005 in-

vigdes området för asksättning. Föreningen Arholma Minneslund är en 

stödförening med ca 80 medlemmar som på olika sätt - praktiskt och 

ekonomiskt - hjälper till att förverkliga minneslunden. 

Arholma Minneslund är öppen för alla oberoende av trosuppfattning 

eller anknytning till Arholma. Vad som gäller är att den avlidne eller den 

avlidnes anhöriga uttryckt ett önskemål om asksättning i Arholma Minnes-

lund. För icke medlem i föreningen uttages en avgift.

För Arholma Minneslund gäller samma lagstiftning som för alla landets 

minneslundar, vilket innebär att askan efter en avliden grävs ner vid okänd 

tidpunkt på okänd plats inom området för asksättning utan närvaro av an-

hörig. En minneslund är en gemensam anonym gravplats.
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