
NY ADRESS mm. 

Om Du har flyttat måste Du meddela din nya adress till  

kyrkogårdsförvaltningen. 

Den flyttningsanmälan som vanligtvis görs på posten når inte oss.  
 

Fyll i kupongen nedan, skicka den till:  

Tierp-Söderfors församling 

Backbrovägen 3 

815 91 TIERP  

E-post: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se  

Adressändring kan också göras på telefon: 0293-50191 
 

 

 

 

ANVÄND DENNA KUPONG FÖR ADRESSÄNDRING 

Kyrkogård                          Kvarter                     Gravnummer  

 
 
 
 

Namn    
 

Ny adress   
 

Nytt postnr och postadress 
 

Nytt telefonnummer 

 

 

GRAVSKÖTSEL 

OCH 

SKÖTSELAVTAL  

för kyrkogårdarna i Tierp och Söderfors 

 
 



GRAVSKÖTSEL 
 

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och  

tillfälle till eftertanke.  Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrko-

gårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. 

Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vi ansvarar för övriga delar av  

begravningsplatsen. 

Som innehavare av graven kan Du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdrag. 

 
Skötselavtal –  
Skötsel av gravrabatt/planteringslåda 
Under skötselsäsongen maj – september ingår i skötselavtalet: 

* gödning och vattning vid behov, 

* rensning av ogräs, 

* allmän tillsyn varje vecka, 

* trimning (finputs) av gräs runt rabatt eller gravvård. 

 
Vid skötselåtaganden för längre tid, kontakta  
pastorsexpedtionen eller kyrkvaktmästarna. 
 
Plantering 
Utöver skötselavtalet kan Du också beställa plantering. Vi 

förmedlar plantering av vår- och sommarblommor, samt höst-

dekorationer med ljung, krans. 

 
Vatten och vaser 
Vatten finns i kranarna från mitten av maj till slutet av oktober. 

Vaser av plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatser på kyrkogården. 
 
Gravlyktor och marschaller 
Gravlyktor och marschaller får sättas på gravplatsen. 

För att underlätta skötselarbetet och för att minska brandrisken ser vi helst att gravlyktor-

na och marschallerna placeras där endast under tiden  

1 oktober – 31 mars. 
 

KONTAKTA OSS 

Om Du vill förändra Ditt skötselavtal, beställa plantering, ändra adress eller ställa prak-

tiska skötselfrågor m m. 

 

Telefonnummer och telefontider anges nedan.   

Vissa tider på året är det många som ringer. Därför kan det tyvärr vara svårt att komma 

fram. Vi ber om överseende med detta.  

 

Kyrkvaktmästare  

Pastorsexpeditioner 

Besöksadress: Tierpsgården, Backbrovägen 3  

Telefontid: tisdag kl 13.00 – 15.00 och torsdag mellan kl 10.00 – 12.00. 

tel.0293-50191  

Besöksadress: Söderfors församlingshem, Tammsväg 6.  

Öppettider torsdagar kl 10.00-12.00 

tel. 0293-30022 

 

Gravvård (gravsten och dyl. ) 
Om Din gravsten behöver rengöras eller om inskriptionen behöver renoveras (målas) så 

ansvarar gravrättsinnehavaren för detta. 

 

Brist på skötsel 

Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Det kan göra kyrko-

gårdsbesökaren både upprörd och ledsen. Bristen på tillsyn kan bero på att den som skött 

graven har flyttat från orten utan att ha meddelat oss  adressändring. Svårigheter att ta 

sig till gravplatsen är ytterligare en anledning. 

 

Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med innehavare eller ombud. 

Besöksadress: Tierps Sockenkyrka.  

tel.0293-50335  

Besöksadress: Söderfors kyrka.  

tel.0293-30844 


