Pressemelding juli 2020 - Elvestrand gravlund er full
Vi har tidligere varslet at Elvestrand gravlund ville bli full våren 2020. Nå er dette en
realitet. Dette betyr at vi i Tromsø by nå kun kan tilby kisteplasser på Sandnessund
gravlund på Kvaløya. Alle gravlundene på Tromsøya er også fulle.
Det er Tromsø kommune som skal utvikle nye gravlunder og nye gravfelt innenfor
eksisterende gravlunder. Tromsø kirkelige fellesråd drifter disse på vegne av
kommunen. Vi har håp om at allerede avsatte areal på Elvestrand gravlund kan
prioriteres utviklet i 2021 slik at byens befolkning igjen har valgmulighet.
Vi vil på senhøsten i år kunne tilby en del gjenbruksplasser på Tromsdalen gravlund.
Vi jobber også med et nytt felt på Vangberg gravlund som vi etter plan skal ferdigstille
mot slutten av 2020.
Henrikvik gravlund er også snart full. Her vil vi fremover jobbe med å frigjøre plass på
graver som ikke lengre ønskes festet (bevart av pårørende), samtidig som
kommunen må vurdere om de ønsker utvidelse.
Nye urnegraver har vi tilgjengelig på alle gravlundene i hele kommunen. Det kan
også settes ned opptil 6 urner for hver kisteplass man allerede har.
Kremasjon, gravferd og korona
I 2019 valgte omlag 50 % av Tromsø kommunes innbyggere kremasjon. Så langt i et
krevende 2020 har Tromsø krematorium 35 % økning i gjennomførte kremasjoner.
En stor del av denne økningen tilskrives økt antall kister fra andre kommuner og
utsatte seremonier i mars, april og mai.
Dette gir gravlundforvaltningen svært hektiske sommermåneder. Bare denne uken
(uke 29) har vi gjennomført 16 gravferder i Tromsø. Dette i form av kistebegravelser,
urnebegravelser, eller nedsettelse av urner.
Vi vil totalt sett dette sommerhalvåret gjennomføre 150-200
urnenedsettelser/urnebegravelser i Tromsø. I tillegg har vi levert ut, eller sendt over
100 urner som skal settes ned i andre kommuner, eller «spres for vinden».
For ytterlige spørsmål kontakt Jørgen Forøy på mobil 97531330.
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