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نگهداری از محل قربستان

آیا میخواهند که قربستان را خودتان نگهدرای کنید یا اینکه میخواهد در این عرصه کمکی به دست 

بیاورید؟

دارنده ای ملکیت قربستان مسولیت نگهداری قربستان را به دوش دارد. اگر شام به هر دلیلی 

نیمتوانند این کار را انجام دهید، پس اداره قربستان در مقابل یک قیمت خاص نگهداری قربستان را 

برای شام پیشکش می منایند. 

اختیارات مختلف

نگهداری ابتدایی به معنای این است که ساحه قرباستان را از چوب، برگ ها، گل های پژمرده و 

غیره در طول سال پاک میکند. 

خدمات اضافی:

-  کاشنت از انوع گل های مختلف، مانند گلهای عید پاک، گلهای بهاری/تابستانی، گلهای پاییزی و 

. گلهای هالووین

. -  آبیاری منودن (نباتات یکساله یک بار در هفته در طول دوره می-اگست)

-  دیکوریشن زمستانی و/یا پوشش صنوبر.



توافق نگهداری از قربستان

خدمات که توسطه اداره قربستان پیشکش شده میتواند در دوره های مختلف الزام آور امضا گردد 

که بطور ذیل میباشد: 

-  قرارداد 1 ساله برای پرداخت از طریق انوایس یک بار در سال یا از طریق پرداخت بانکی 

. مستقیم (یک یا ده برداشت)

-  قرارداد 3 ساله ( قیمت سه ساله هامننده قرارداد یکساله میباشد) پرداخت یکبار. توسطه 

 . انوایس پرداخت گردید

-  قرارداد باز. برای چهار سال یا بیشرت از آن. به این مفهوم که محل قرباستان را تا زمان نگهداری 

میشود تا که فیس پرداخت میگردد. تادیه های اضافی میتواند در دوره ای قرارداد انجام گردد. در 

چارچوب بودیجه پرداخت شده این هم امکان دارد که مطابق حد و نرخ نامه تغیرات انجام شود. 

ثبت نام

اگر شام عالقمند امضا کردن یک قرارداد هستند، برای درخواست قیمت فایل ضمیمه را خانه 

پوری منایند و برای ما بفرستند. درخواست ها الزامی نیستند. 

سایر خدمات

گلها در در باغ خاطرات

ما همچنین امکان سفارش دسته گل را برای موارد 

خاص ارائه می دهیم و سپس در قسمت تهیه آن 

در باغ خاطرات کمک می کنیم.



با اداره قربستان ماملو با نشانه های ذیل در متاس شوند 

خدمات مشرتیا ن: 

تلفون

ادرس:

Östra kyrkogården (قربستان رشقی) ، Sallerupsvägen 151 راه موتر 

از دروازه Scheelegatan 38 داخل شوند. 

آدرس پوستی: 

Box 16017

Malmö

kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se

www.malmokyrkogard.se

2020

ایمیل آدرس:

ویب سایت:

040-27 92 00

200 25 

http://www.malmokyrkogard.se/



