GRAVSKÖTSEL
Kyrkogårdsförvaltningens
skötselalternativ

Kanske du behöver hjälp med
gravskötsel?
Att vårda minnet av sina anhöriga
som gått bort kan vara en del i
sorgearbetet, men ibland har man
inte möjlighet att själv vårda
gravplatsen. Skötsel av gravplatsen
är en tjänst som ni kan köpa av oss.
Vi erbjuder två typer av skötselavtal:
Ettårigt faktureringsavtal

Vid ettårigt faktureringsavtal
faktureras ni i förskott för det
skötselåtagande ni valt. Avtalet
gäller i ett år (kalenderår) med
automatisk förlängning ett år i taget
under gravrättstiden.
Avräkningsavtal

Vid upprättande av avräkningsavtal
tecknas gravskötsel under en längre
period, dock längst till gravrättstidens utgång. Vid tecknandet
faktureras ett större belopp där
årsavgiften årligen avräknas. Ni
garanteras 60 % av den skötseltid
som beräknas vid avtalets upprättande. Skötseln varar så länge pengar
finns kvar.

Gravlyktor, vaser och redskap
På sommaren är gravljus och lyktor
ett hinder vid gravskötseln. Vi ber
alla som har skötselgravar och
platser på urnlinjer/urnrundlar att
plocka bort dessa föremål under
perioden 1 maj – 30 september. Ej
borttagna lyktor placeras vid
respektive kyrkogårds
ekonomibyggnad.
Föremål bakom gravstenar

Föremål som förvaras bakom
gravstenar kan vara ett
arbetsmiljöproblem och utgör även
ett hinder för arbete som
häckklippning och skyffling av
häcklister. Gravägare ombedes
därför att ta med sig sina föremål
hem när de inte används. Detta
gäller för samtliga gravplatser.
Personalen kommer att lyfta fram
de föremål som förvaras bakom
gravstenen och placera dessa i
planteringsytan. Detta för att göra
vårt arbete möjligt.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar
ej för gravlyktor, vaser eller
redskap. Glas och material med risk
för skärskador tas omgående bort.
Tänk på vår miljö
Kyrkogårdsförvaltningen strävar
efter att sköta kyrkogårdarna på ett
så miljövänligt sätt som möjligt.
Hjälp oss i denna strävan genom att
sortera avfall, använda sparsamt
med gödsel samt undvika gravljus
med batterier. Använd endast
naturmaterial i gravdekorationerna.

PRISLISTA 2021
Säsongen sträcker sig från apriloktober.
Grundskötsel

Enkelgrav
Dubbelgrav
Grusgrav
Grusgrav < 6,25

390 kr
480 kr
670 kr
1300 kr

Detta ingår i ett grundskötselavtal med
eller utan sommarplantering:

Vårstädning, luckring och
påfyllning av jord i
planteringsyta/rabatt vid behov,
gödsling, klippning, trimning,
kantklippning, ogräsrensning,
putsning av blommor, beskärning
av perenna växter, vattning,
borstning av gravvård och kantlist,
mönsterkrattning vid grusgrav,
borttagning av vissna snittblommor
i vas, borttagning av utbrunna
gravljus, enklare rätning av
gravvård, höststädning.
Eventuell plantering tas bort av
gravrättsinnehavaren om endast
grundskötsel beställs.
Grundskötsel och
sommarplantering

Sommarblommor planteras före
midsommar och tas bort av
förvaltningen på hösten.
Enkelgrav
Dubbelgrav
Grusgrav
Grusgrav < 6,25

700 kr
800 kr
1100 kr
Kontakta exp.

Grässkötsel

Gräs runt gravvården
klipps och trimmas

200 kr

Planteringsytan sås igen
alt. lämnas kvar men sköts
då inte av förvaltningen.
Övriga tjänster

Iordningställande av grav
som inte omfattas
av skötselavtal

250 kr

Gravsmyckning

Ljuständning inkl. ljus
Liggare till allhelgona

70 kr/st
180 kr

Gravstensarbeten

Tvättning av gravvård
Stensäkring

350 kr
1250 kr

Mtrl. inkl. arbete

Dubbning av gravvård
Rätning av gravvård

250 kr/
dubb
Timpris

Rätning innebär att gravvården ställs rakt alt.
att en nedsjunken gravvård
upphöjs. Arbetet innebär inte
att gravvården är säkrad och
klarar 35 kg tryck.

Reparation av gravvård, påfyllning av
singel och ersättning av döda växter
eller dylikt ingår inte i
skötselkostnaden.

Gravskötselavgifterna uppräknas
årligen.

GRAVSKÖTSEL INFORMATION
Kyrkogårdsförvaltningen
ansvarar för den allmänna
skötseln av kyrkogården/
begravningsplatsen. Denna
skötsel betalar alla
skattebetalare via
begravningsavgiften.
I begravningslagen är det tydligt
reglerat vad
begravningsavgiften får
användas till: tillhandahålla
gravplats i 25 år, gravsättning,
vissa transporter, lokal för
förvaring och visning av stoft,
begravningslokal, kremering
samt skötsel och anläggning av
kyrkogårdens allmänna ytor.

Gravrättsinnehavarna
ansvarar för skötseln av den
enskilda gravplatsens gravyta
och eventuell plantering.
Gravrättsinnehavaren kan
välja mellan att själv sköta
gravplatsens gravyta och
eventuell plantering eller ge
kyrkogårdsförvaltningen
uppdraget att genom ett
skötselavtal sköta hela eller
delar av gravplatsen.
Gravvård/gravsten

Planteringsyta
GRAVPLATS

Finspångs kyrkogårdsexpedition
Sankta Marias väg 1
612 92 FINSPÅNG
Tel. 0122-857 00 (mån-tis, tors-fre 8.30-12.00)
E-post: finspang.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/finspang
BESTÄLLNING AV SKÖTSEL MED SOMMARPLANTERING MÅSTE SKE
FÖRE DEN 28 FEBRUARI. ENBART SKÖTSEL KAN BESTÄLLAS SENARE.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

RV

