
Askgravlunden  kyrkogården Arvika



Vi på Bröderna Bäckmans Stenuggeri i Karlstad har haft för-
månen att leverera sten till många av de vackraste och 
mest rofyllda minnesplatserna i Värmland. Många förvaltning-
ar, arkitekter och andra beslutsfattare väljer redan på plane-
ringsstadiet att satsa på gedigen kvalitet. Det finns få material 
som är så lämpade för eftertanke och stillhet som sten. 

Vi har dagliga kontakter med efterlevande som vill minnas 
sina kära med gravstenar. Människor har i alla tider använt 
sten för att bli ihågkomna och minnas. Det är tröstande att 
något kan vara så stabilt och evigt som urberget. Det gäller 
givetvis lika mycket i gemensamma gravlundar som vid en 
enskild grav. 

Vi är experter på att använda naturens resurser för att skänka frid och ro för de som besöker minneslundar 
och askgravlundar. Med vår långa erfarenhet och kunskap om de material vi använder är det enkelt att hitta 
rätt känsla till de platser ni skapar och att de blir det som ni förväntar er. Det är tyvärr inte ovanligt att pro-
blem som är lätta att förutse och förebygga kostar pengar, arbete och besvär i onödan.
I den här broschyren vill vi visa hur man runt om i Värmland har skapat miljöer som vi är stolta över att ha 
varit delaktiga i. 
När ni söker något alldeles extra ska ni komma till oss. När ni vill ha något vanligt ska ni också komma till 
oss, vi ser till att det vanliga också blir något alldeles extra.

Ett familjeföretag med lång tradition och erfarenhet.

Askgravlunden  Stora Kils kyrka                               Minneslunden, ö:a kyrkogården Karlskoga



Skeppsättning askgravlunden  gamla kyrkogården Kristinehamn

Hushållningssällskapet Värmland utför projektering 
av miljöer på kyrkogårdar. De hjälper till med tekniska 
lösningar, förfrågningsunderlag och slutbesiktning.
Välkommen att kontakta vår samarbetspartner

Tord Näslund
Trädgårdskonsulent
Tele: 070-697 53 10



Rullstolsramp Hammarö Rullstolsramp/trappa Stora Kils kyrka

Fågelbad och urnsten Sunne kyr- Rullstolsramp/trappa Församlingshemmet 

All sten du kan tänka dig kan vi leverera. Vi tillverkar det du be-
höver som inte finns. Den gemensamma nämnaren i vår produk-
tion är att det vi levererar har precision, skönhet och funktion. 

Istället för att förfula en byggnad med en påhängd landgång 
kan man göra som i exemplen på bilderna här nedan. Skapa en 
vacker och funktionell ramp som förhöjer byggnadens utseende 
och smälter in i omgivning och miljö. 

Vi har lösningar för alla tänkbara byggnader och all problematik. 
Det är inte bara en fråga om byggnadens yttre, en arkitekt kan 
rita den mest utsökta trappa som sedan monteras på fel sätt. 
Det kan resultera i skador på både denna och annat runt den. 

Låt oss producera, leverera och montera. Då blir det ett garante-
rat bra resultat. Som håller minst lika länge som fastigheten.

Att bygga in värmeslingor för att hålla is och snö borta är en funktion som är populär i ramper och trappor. 
Vi har kunskapen att fräsa in spår och hur djupa de kan göras utan att förstöra stenen samt hur tunn den be-
höver vara för att uppvärmningen ska fungera. Prata med oss så slipper ni experimentera er fram.

Entreér, ramper, trappor och fundament.

Bosse Kennerstad VD Bäckmans stenhuggeri



Askgravlunden nya kyrkogården Kristinehamn



MARKDUBB
Då Centrala Gravvårdskommitén (CGK) 
har tagit fram nya regler för förankring 
av gravvårdar har Bröderna Bäckmans 
Stenhuggeri AB tillsammans med 
Hammex Verktyg utarbetat en metod 
som följer CGK:s nya riktlinjer.

Markdubbsmetoden som vi utvecklat
är patentsökt. Den innebär ett enklare 
och snabbare montage och blir därmed 
betydligt mer kostnadseffektivt än det 
traditionella sätt som tillämpas idag.

Markdubbsmetoden kan användas 
både på befintliga gravvårdar och 
vid montage av helt nya vårdar. 

 

För mer information och beställning
vänligen tag kontakt med Lars-Erik Bäckman 
Telefon 054-53 40 73 eller markdubb@backmanssten.se

www.backmanssten.se



Askgravlunden Ruds kyrkogård Karlstad

Vi lägger om rasade muravsnitt till snygga, raka och 
säkra murar som både blir en vacker del av kyrko-
gården som följer regelverket.

Bäckmans stenhuggeri har levererat material och 
kunskap till de flesta av Värmlands kyrkogårdars 
minnesvärda anläggningar. Ibland enkelt och natur-
nära och på andra ställen mer monumentalt. Men 
alltid med beställarens önskemål i fokus.

Den kunskap vi samlat på oss under alla år delar vi 
gärna med oss av till våra kunder.

Avsnitt med rasrisk, kyrkogårdsmur

Lars-Erik Bäckman Produktionsansvarig

Raserad kyrkogårdsmur



Din leverantör av stenmiljöer, lundar och minnesplatser
Rådalsvägen 11 653 50 Karlstad     www.backmanssten.se     054-53 40 70

Askgravlunden Gräsmarks kyrkogård


