
 

 

Gravskötsel  
 

Svenska kyrkan Södra Öland 
Kyrkorna på södra Öland 

 
 
 
 

 
 
Algutsrum Glömminge Norra Möckleby 
Sandby  Gårdby   Torslunda 
Stenåsa  Hulterstad  Resmo   

    Vickleby  Mörbylånga Kastlösa 
Segerstad  Gräsgård  Smedby 
Ventlinge  Ås    Södra Möckleby 
      
     
     
 
 
 
   



Södra Ölands kyrkliga samfällighet erbjuder sig att mot 
täckande av kostnader utföra de tjänster som återfinns i 
denna folder. 
 
Gravskötsel 
Skötsel av gravplats syftar till att hålla platsen i ett ordnat och vär-
digt skick. De arbetsmoment som ingår i skötseln är: 
 
 Plantering av vår– och sommarblommor 
 Rengöring av planteringslåda 
 Byte av jord i planteringslåda 
 Vattning  
 Borttagande av vissna blommor 
 Rengöring av gravsten, dock EJ kalksten. 
 
Skötselavtal erbjuds med planteringslåda i tre storlekar,  
 
 50 x 30,  
 70 x 30  
 100 x 30.  
 
Saknas planteringslåda ingår hyra/lån av låda samt nedgrävning av 
lådan i årsavgiften. 
Övrig yta på gravplatsen insås med gräs. För aktuell uppgift om års-
avgift se separat prislista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Två avtalsalternativ 
 
 Ettårsavtal gäller för ett år i taget med automatisk förlängning 

under gravrättstiden eller till dess att avtalet sägs upp. Årsavgif-
ten betalas i förskott och faktureras under första kvartalet varje 
år.  

 
Avtalet gäller endast under förutsättning att årsavgiften är betald.  
 
Uppsägning av avtalet ska ske senast 3 månader före avtalstidens ut-
gång d v s senast 30 september. 
 
 
 
 Flerårsavtal gäller för maximalt 10 år. Gravskötselavtal kan inte 

tecknas för längre tid än för vilken det finns gällande gravrätt för 
gravplatsen. 

  
Kostnaden för det fleråriga avtalet beräknas utifrån årsavgiften för 
det år avtalet startar multiplicerat med en årlig uppräkningsprocent 
för skötselkostnaden och det antal år som skötselåtagandet gäller. 
 
Vid flerårsavtal gäller avtalet för den tid som avtalats och därefter så 
länge som kapitalet räcker, som regel längst till gravrättstidens ut-
gång. Kyrkogårdsförvaltningen gör varje år en avräkning mot erlagt 
belopp med årsavgiften för uppdraget. För aktuell uppgift om årsav-
gift och uppräkningsprocent se separat prislista. 



 Tilläggstjänster 
 
Till båda avtalsalternativen finns möjlighet att beställa följande 
tilläggstjänster: 
 
 Inköp och utläggning av vinterkrans.  
 
 Inköp och utläggning av snittblommor i bukett.  
 
 Utplacering av gravljus.  
 

 Övriga tjänster 
 
Följande tjänster kan beställas och avtalas för ett eller flera år, 
dock maximalt 10 år.  
 
 Rengöring av planteringslåda, byte av jord och sugband. 
 
 Vattning, privat planteringslåda.  
 
 Inköp och utläggning av vinterkrans.  
 
 Inköp och utläggning av snittblommor i bukett.  
 
 Utplacering av gravljus.  
 
 Rengöring av normalstor gravsten (max. 1,5 m2 ).  
 
 Övriga på gravplatser förekommande arbetsuppgifter som 

t.ex. rengöring av ”stora” gravanordningar kan  
 kyrkogårdsförvaltningen åta sig att utföra efter överenskom-

melse. Kostnaden för dessa arbetsuppgifter beräknas per 
timme. 

 
För aktuella priser se separat prislista.  

 
Vi rengör ej gravsten gjord av Öländsk kalksten. 

 
Försäljning av planteringslådor 



 
Planteringslådor finns till försäljning även för privat skötsel. Plante-
ringslådorna erbjuds i tre storlekar  
 50 x 30 
 70 x 30  
 100 x 30 
och det finns även möjlighet att beställa jord, sugband och nedgräv-
ning om så önskas. Alla planteringslådor säljs alltid inkl. vashållare.  
Om så önskas kan jord och sugband köpas vid privat skötsel. Obser-
vera att lådan EJ ska vattnas ovanifrån. Vatten ska alltid fyllas på i 
lådans vattenmagasin genom öppningen i lådans hörn. 

 
Förnyad upplåtelse av gravrätt 
 
När den fastställda tiden gått ut upphör gravrätten att gälla. Om så 
önskas och det bedöms lämpligt av kyrkogårdsförvaltningen kan 
dock gravrätten förnyas med 15, 20 eller 25 år. Vid förnyelse uttas i 
samtliga fall en avgift, för aktuell avgift se separat prislista.  



Så här beställer du 
 
Tillsammans med denna folder får du en aktuell prislista samt en be-
ställningsblankett. Denna blankett fyller du i och skickar till kyrko-
gårdsförvaltningen på den adress som är angiven på blanketten. Var 
noga med att ange gravplatsnummer på beställningen. 
 
Södra Ölands Pastorat tillämpar förskottsbetalning och det innebär 
att inga varor eller tjänster kommer att levereras till dig förrän betal-
ning inkommit till förvaltningen. 
Detta gäller vid alla beställningar av varor och tjänster i denna folder. 

 
Endast gravrättsinnehavare kan göra beställning av grav-
skötsel.  



  
 
För mer information och tecknande av avtal 
kontakta Kyrkogårdsförvaltningen. 

 

 
 
 
 
Kyrkogårdsförvaltningen 
 
Södra Ölands pastorat 
Kyrkgatan 3 
386 92  Färjestaden 
 
Telefon  0485-380 12 
 
 
E-post  sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se 
 
Telefon och öppettider 
 
Måndag 9-12,  13-15 
Tisdag    13-15 
Onsdag  9-12,  13-15 
Torsdag 9-12,  13-15 
Fredag  9-12 
 
Under juni, juli och augusti har vi endast öppet på förmid-
dagarna måndag, onsdag-fredag. Tisdagar stängt. 
 
 


