Skötsel och gravvård
Kyrkogårdsförvaltningen

Om gravskötsel
Skötsel av en gravplats ingår inte i varken kyrkoavgiften, som alla Svenska
kyrkans medlemmar betalar, eller begravningsavgiften som alla de som är
folkbokförda i Sverige betalar. Som gravrättsinnehavare kan du antingen
sköta gravplatsen själv eller köpa tjänsten hos din kyrkogårdsförvaltning.
Kostnaden för skötseln beror på vad du som gravrättsinnehavare vill ha hjälp
med och vilka förutsättningar som gäller för just din grav.

Försvårande omständigheter

Exempelvis inhägnad och/eller upphöjd grav. Om en grav har
försvårande omständigheter gör vi en bedömning vad som
krävs för att sköta graven. Har ni till exempel en grav med
en stenram som ligger högre än omgivande gräsmatta
behöver ni komplettera kantklippning för att vi skall klippa på graven.

Planteringsytan - två olika storlekar
I Färingsö församling erbjuder vi två storlekar på
planteringsytor:
• 70x40 cm - Enkelgravar
• 50x50 cm - Urngravar
På Färingsös kyrkogårdar planterar vi i planteringslådor
i aluminium som klarar att vara ute året om. Dessa
lådor grävs ner så bara kanten syns. Att plantera i dessa lådor
gör både skötsel och bevattningen mer effektiv och växterna trivs bättre.
Tänk på att du bara får plantera framför huvudstenen, inte bakom
eller vid sidan om.
Är du osäker på vilken storlek som är aktuell för dig? Kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på baksidan.
Färingsö kyrkogårdsförvaltning utgår i all planering och skötsel från
Skötselmanual 2004 och Kyrkogårdshandboken 2012 enligt
rekommendation från SKKF och SKAO.

Skötselformer i Färingsö församling
Kantklippning
Vi klipper gräset runt er planteringsyta och/eller
gravvård.
Om du inte har denna skötselform så är ansvaret ditt
att gräset är klippt framför huvudsten och runt
planteringsyta eller gravvård.
Pris: Urngrav 230:-. Enkelgrav 350:-.
Bevattning
Vi vattnar din rabatt en gång i veckan med motsvarande två kannor vatten.
Har ni en bevattningslåda fyller vi på den löpande.
Vill ni hyra en bevattningslåda? Kostnad för detta är 150:- per år. Om ni
betalar för någon av våra skötslar ingår bevattningslåda.
Bevattning kostar 100:- per år oavsett storlek.
Vår- och sommarplantering
Vi planterar vår- och sommarblommor. Dessa sköts av oss fram till
september. Kantklippning, blomlåda och bevattning ingår.
Pris: Urngrav 970:-. Enkelgrav: 1090:-.
Sommarplantering
Vi planterar sommarblommor runt midsommar och sköter
dessa fram till september. Kantklippning, blomlåda och
bevattning ingår.
Pris. Urngrav 845:-. Enkelgrav 965:-.
Höst- och vinterplantering
Vi planterar höst-/vinterväxter, exempelvis ljung, i samband med att
sommarplanteringen tas bort.
Pris. Urngrav 150:-. Enkelgrav 150:-.
Utsmyckning vid Allhelgonahelgen
Vi placerar ut en krans vid graven vid Allhelgonahelgen.
Pris: 100:-.
Ljuständning vid Allhelgonahelgen
Vi tänder ett ljus vid graven. Ljuset tänds på Alla helgons dag och brinner i
24 timmar.
Pris: 50:-.
Mer information hittar du på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/faringso/kyrkogardsforvaltningen

Beställning avseende löpande 1-årsavtal
Ring eller e-posta din beställning, eller fyll i formuläret, klipp ut och skicka till:
Färingsö församling, Box 7, 179 03 STENHAMRA

				Enkelgrav

Urngrav

Kantklippning
Bevattning
Vår- och sommarplantering
Sommarplantering
Höst- och vinterplantering
Utsmyckning vid Allhelgonahelgen
Ljuständning vid Allhelgonahelgen
Gravrättsinnehavarens uppgifter:
Namn:
E-post:
Telefonnummer dagtid:
Gravnummer:
Kyrkogård:

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Har du frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Svenska kyrkan Färingsö församling
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 7
179 03 STENHAMRA
Besöksadress: Herman Palms plan 4A
Telefon
Jannike Edlund, begravningsadministration: 08-564 209 25
Växel: 08-564 209 20
E-post: faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso/kyrkogardsforvaltningen

