Sandkilen Helmi har sin hemmahamn i Stämmarsund på Blidö.
För information om bokningsbara datum, lämpliga gravsättningsplatser, priser mm kontakta:
Bengt Eller,
E-post - charter@helmi.se
Telefon - 0176- 824 49 alt. 070-60 90 134
Per-Olof Svensson
E-post - bokning@helmi.se
Telefon - 0176-811 85 alt. 070-246 03 48
I samband med att Er bokning bekräftas får Ni även kontakt
uppgifter till den skeppare som kommer att ansvara för Helmi
under gravsättningen och som hjälper Er att planera utfärden.
Förtäring ombord bör beställas senast en vecka före utfärden.

Mer information finns på vår hemsida www.helmi.se

Gravsättning till havs med
Sandkilen Helmi

Ett minnesvärt farväl till havs
Att själv välja var och hur det slutliga avskedet skall genomföras
blir allt viktigare för många människor. Det är i dag möjligt att
genomföra hela gravsättningen till havs eller kustnära. Detta
oavsett om valet är en kyrklig eller borgerlig begravning.

Helmi byggdes i mitten av 1880-talet av Erik Andersson på
Svartlöga och hade sin hemmahamn på Blidö under åren 18871946. Den numera 125-åriga sandkilen har en lång historia som
fraktfartyg i Stockholms skärgård. Hon ägdes av Familjen Sjöblom
under 60 år fram till mitten av 40-talet. Därefter hade hon ett flertal ägare. Vid ett tillfälle byggdes hon om till husbåt och har även
använts som bokbåt under en period.

Närheten till havet och naturen är grunden
för vårt sätt att arbeta.
Skapa ett personligt och värdigt farväl
ombord på Sandkilen Helmi.
Vår roll blir att - i samarbete med Er begravningsbyrå eller Er
privat - hjälpa till att skapa en minnesvärd dag utifrån Era personliga önskemål.
Vår önskan är att Ni som anhöriga och vänner till den avlidne
får en minnesvärd och berikande upplevelse. Tillsammans
planerar vi ceremonin utifrån edra önskemål och finns även med
som värdar ombord. Vanligen sker ombordstigning vid Stämmarsund på Blidö för att sedan sakta ta oss ut till gravsättningsplatsen. Under resans gång kan överenskommen mat och dryck
serveras. Önskemål och valmöjligheter kring arrangemanget
diskuterar vi gärna mer ingående via e-post eller telefon.
Ni svarar själva, eller genom Er begravningsbyrå, för ansökan
till Länsstyrelsen om gravsättning till havs.
Enligt gällande regler skall gravsättning till havs ske inom ett år efter
kremeringen. Tillstånd för att strö ut aska efter en avliden person till
havs, ges av Länsstyrelsen i det län där gravsättningen skall utföras.
Regeln är att detta måste ske 1000 meter från land, andra önskemål kan
lämnas i ansökan. Tillstånd för denna form av gravsättning kan bara
ges efter att en person avlidit.

I början av 1999 kom Helmi åter till Blidö denna gång på trailer
och renoveringen kunde fortsätta i Föreningen Helmis Vänners
regi. Arbetet gjordes efter gamla uppmätningsritningar för att i
görligaste mån återskapa en sandkil med ursprunglig kvalitet och
egenskaper. Helmi utrustades vid förbyggnaden med toalett och
kapell över lastutrymmet. Detta för att möjliggöra en behaglig
segling även under mindre goda väderförhållanden.
Sandkilen Helmi är nu renoverad till ett fantastiskt skick av Sjöhistoriska Museet och Föreningen Helmis Vänner på Blidö, som numera förvaltar och äger henne. Sandkilen Helmi är en viktig del av
skärgårdens kulturarv och är K-märkt.
Viktigt att notera inför en gravsättning till havs med Helmi är dels att
seglationsområdet är begränsat dels att antalet passagerare inte får överstiga tolv.
Tala gärna med någon av Helmis kontaktpersoner innan platsen för
gravsättningen bestäms.

