Gravskötsel i
Rättviks pastorat

Gravskötselavtal
Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att kyrkogårdsförvaltningen
garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick efter miljövänliga
riktlinjer.
Vad ingår i skötseln?
Samtliga gravar som har gravskötselavtal
•
Vårstädas i början av maj, vinterdekorationer tas bort och perenna
växter putsas.
•
Gräva ner en bevattningslåda (som står kvar så länge det finns ett
skötselavtal) och byta jord i den varje år
•
Översyn av planteringen samt rensning av planteringsytan från ogräs
under juni - september
•
Borttagning av vissna lösa blommor
•
Höststäda under slutet av september/oktober månad. Alla planterade
sommarväxter tas bort.
Gravar med gräs
•
Gräsklippning och gräsputs på graven under hela säsongen, oftast en
gång per vecka
Gravar med grus
•
Krattning, ogräsrensning samt vid behov påfyllning av sand/grus

Gravplatsplantering
Vi erbjuder några färdiga färgpaket med växter som passar för gravplatsplantering,
det finns även möjlighet till andra färgkombinationer. Finns det några speciella
önskemål om växter så hör av er till oss.
Det finns även möjlighet till höstplantering och vinterdekorationer.
Plantering går endast att beställa till gravplatser med gravskötsel.
Sommarplantering
Planteringen finns i två olika storlekar, normal eller stor. För de allra flesta gravar
med en planteringslåda räcker det med planteringspaket normal. Vi börjar att
plantera i början av juni och är färdiga till midsommar.
Rättviks pastorat erbjuder tre olika färgpaket på sommarplanteringen:
•
Röda och vita blommor
•
Gula och orange blommor
•
Rosa och violetta blommor
Det finns även möjlighet till andra färger.
Vanliga sommarblommor som kan planteras är:
•
Lobelia
•
Silverek
•
Tagetes
•
Isbegonia
•
Husarknappar
•
Marguerit
•
Stjärnöga
Höst- och vinterdekorationer
Det finns möjlighet att komplettera gravskötseln med höst- och vinterdekorationer,
som är klart till alla helgonsdag. Dekorationer som finns är:
• Höstljung beställs styckevis
• Vinterkrans
• Granristäckning med kottar

Betalningsalternativ
• Faktura varje år
Fakturan skickas till befintliga kunder i början av februari inför kommande
säsong.
• Avräkningskonto
Betala in ett valfritt belopp, beställda arbeten utförs under så lång tid som
inbetalt belopp räcker. Inbetalning görs först efter att ett avtal upprättas.
• Fasttidsavtal, femårigt
Du kan beställa gravskötsel till ett fast pris för fem år, fakturan skrivs ut och
skickas tillsammans med gravskötselavtalet.

Gravlyktor och ljus mm
Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor endast placeras ut på gravarna
mellan 1 november och 1 maj. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder
vid gravskötsel.
Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att använda föremål av glas, konservburkar
eller liknande som dekoration på gravytan.

För beställning av gravskötsel eller andra frågor om
gravar
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0248-736 60
rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyarkan.se
Öppettider:
Helgfri måndag - fredag kl. 9-12 och 13-16
Besöksadress
Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, Rättvik
Hemsida
www.svenskakyrkan.se/rattvik
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