Strängnäs 2018-11-06

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 del av gravplatsen.Gravlyktor får sättas ut på graven från 25
oktober till veckan efter påsk. Kvarvarande gravlyktor kommer av säkerhetsskäl avlägsnas av
kyrkogårdspersonal.
Vad är grundskötsel?
I grundskötsel ingår följande service:
• Klippning av gräs- och/eller skötsel av grusyta på gravplatsen.
• Borttagning av vissna snittblommor samt vår- och höststädning.
• Kantklippning (trimning) runt gravvård och rabatt.
Skötsel av gravrabatt ingår inte i grundskötseln.
Vad som är gravplats respektive gravrabatt framgår av skissen nedan.
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Kostnaden för ett grundskötselavtal
Årskostnaden för grundskötsel för en urngravplats är 188 kronor
(normal storlek på gravplatsytan på en urngravplats är 1,25m X 1,25m).
Årskostnaden för grundskötsel för en enkel kistgravplats är 188 kronor
(normal storlek på gravplatsytan på en enkel kistgravplats är 1,25m X 3,00m).
Årskostnaden för grundskötsel för en dubbel kistgravplats är 235 kronor
(normal storlek på gravplatsytan på en dubbel kistgravplats är 2,50m X 3,00m).
Är gravplatsen större görs en separat överenskommelse efter inspektion av den aktuella
gravplatsen.
Om inget grundskötselavtal tecknas innebär detta följaktligen att ingen klippning av
gravplatsens gräsyta eller skötsel av gravplatsens grusyta kommer att ske. Om inte
gravplatsen då vårdas av gravrättsinnehavaren kan gravplatsen i framtiden komma att
betraktas som vanvårdad.
Förutsättningen för att kunna teckna ett skötselavtal för gravrabatten är att ett
grundskötselavtal samtidigt tecknas.
Årskostnaden för skötsel av en gravrabatt är beroende av storleken på rabatten samt vilken
typ av skötsel som önskas. Kostnaden för detta framgår på bifogad beställningsblankett.
Hur tecknas ett skötselavtal?
Ett skötselavtal kan tecknas på 1 respektive 3 år eller med ett avräkningsavtal. Se vidare
information på beställningsblankettens baksida.
På bifogad beställningsblankett kan du göra en beställning genom att kryssa för ditt val.
Beställningsblanketten får du i två exemplar. Fyll i båda blanketterna. Spara den ena som
kopia på beställningen. Den andra skickar du till:
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Skötselavtal, Box 73, 645 21 Strängnäs.
När beställningen är behandlad kommer du att få en faktura på det aktuella beloppet.
För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid bör beställningar för
2019 göras så snart som möjligt dock senast 2018-12-17
Skötselavgiften gäller per kalenderår.
Har du några frågor är du välkommen att ringa:
Annette Pilqvist, 0152-245 03 vardagar kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
Med vänlig hälsning
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Jörg von Bothmer
Kyrkogårds- och fastighetschef

BESÖKSADRESS
DOMHERREN-Kyrkans Hus
Biskopsgränd 2
645 30 STRÄNGNÄS

POSTADRESS
Strängnäs domkyrkoförsamling
med Aspö
Box 73, 645 21 STRÄNGNÄS

E-POSTADRESS
annette.pilqvist@svenskakyrkan.se

TELEFON
0152-245 03 Annette Pilqvist
0152-245 00 Växel
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BESTÄLLNINGSBLANKETT

GRAVPLATSNUMMER: ………………………………

Markera önskemålen med att sätta X i aktuell ruta.
Jag önskar ett avtal enligt nedan:
 Grundskötsel (se sid.1)
188 kr per år för en Urngrav
188 kr per år för en Enkelgrav
235 kr per år för en Dubbelgrav
 1st gravljus som tänds till allhelgonahelgen 40kr/år
Jag önskar även:
Gravrabatt
 60 cm
 90 cm
 120 cm

Vårplantering
påsklilja i kruka
 102 kr/år
 102 kr/år
 102 kr/år

Sommarplantering
inkl. rabattskötsel
 471 kr/år
 706 kr/år
 941 kr/år

Höstplantering
2 ljungplantor
 142 kr/år
 142 kr/år
 142 kr/år

Krans inkl.
utläggning
 206 kr/år
 206 kr/år
 206 kr/år

Skötselavgiften gäller per kalenderår!
Jag önskar detta avtal som:
 Ettårsavtal
 Treårsavtal
 Avräkningsavtal: Jag önskar, mot faktura, betala in ett belopp på ………………. för ett
avräkningsavtal. Priser enligt 2019 års pris. Priset indexuppräknas årligen.
Läs mer om avtalen på sidan 4.
_________________________________________________________________________________
Namnteckning

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress
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OLIKA SKÖTSELAVTAL
Vid tecknande av ett ETTÅRSAVTAL
får du en faktura enligt din beställning på föregående sida.
Därefter får du en ny faktura på aktuellt belopp en gång per år.
Skötseln utförs så länge du betalar fakturan. Vill du ändra eller avsluta avtalet tar du kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen.
Vid tecknande av ett TREÅRSAVTAL
får du en faktura enligt din beställning på föregående sida. Kyrkogårdsförvaltningen utför avtalad
skötsel under tre år och kommer att ta kontakt med dig i samband med att avtalet går ut.
Du kan också teckna ett AVRÄKNINGSAVTAL
Avräkningsavtal innebär att gravrättsinnehavaren betalar in ett större belopp (mot faktura) till
kyrkogårdsförvaltningen och kommer överens om skötselnivån. Ett Avräkningsavtal kan sträcka sig
fram till gravrättstidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen drar varje år av kostnaden för årsavgiften för
skötseln från det inbetalda beloppet. Kyrkogårdsförvaltningen underrättar gravrättsinnehavaren innan
kapitalet är förbrukat. Det inbetalda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och
disponeras endast för detta ändamål. Skulle gravrätten lämnas tillbaka till huvudmannen (Strängnäs
domkyrkoförsamling med Aspö) av gravrättsinnehavaren innan det inbetalda beloppet är förbrukat
återbetalas inte det resterande beloppet.
Förutom skötselavtal kan du beställa ÖVRIGA ARBETEN
såsom enklare riktning av gravvård, tvättning av gravvård eller dylikt.
Kostnaden faktureras efter utfört arbete till gällande timkostnad.
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för aktuell timkostnad.
Beställning av önskad skötsel görs i första hand med bifogad blankett men kan också göras
via telefon till
Annette Pilqvist, 0152-245 03 vardagar kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
Beställningsblanketten skickas till:
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Skötselavtal
Box 73
645 21 Strängnäs.
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Detta ex. sparar du som kopia.

BESTÄLLNINGSBLANKETT

GRAVPLATSNUMMER: ………………………………

Markera önskemålen med att sätta X i aktuell ruta.

Jag önskar ett avtal enligt nedan:
 Grundskötsel (se sid.1)
188 kr per år för en Urngrav
188 kr per år för en Enkelgrav
235 kr per år för en Dubbelgrav
 1st gravljus som tänds till allhelgonahelgen 40kr/år
Jag önskar även:
Gravrabatt
 60 cm
 90 cm
 120 cm

Vårplantering
1 påsklilja i kruka
 102 kr/år
 102 kr/år
 102 kr/år

Sommarplantering
inkl. rabattskötsel
 471 kr/år
 706 kr/år
 941 kr/år

Höstplantering
2 ljungplantor
 142 kr/år
 142 kr/år
 142 kr/år

Krans inkl.
utläggning
 206 kr/år
 206 kr/år
 206 kr/år

Skötselavgiften gäller per kalenderår!
Jag önskar detta avtal som:
 Ettårsavtal
 Treårsavtal
 Avräkningsavtal: Jag önskar, mot faktura, betala in ett belopp på ………………. för ett
avräkningsavtal. Priser enligt 2019 års pris. Priset indexuppräknas årligen.
Läs mer om avtalen på sidan 4.
_________________________________________________________________________________
Namnteckning

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress
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OLIKA SKÖTSELAVTAL
Vid tecknande av ett ETTÅRSAVTAL
får du en faktura enligt din beställning på föregående sida.
Därefter får du en ny faktura på aktuellt belopp en gång per år.
Skötseln utförs så länge du betalar fakturan. Vill du ändra eller avsluta avtalet tar du kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen.
Vid tecknande av ett TREÅRSAVTAL
får du en faktura enligt din beställning på föregående sida. Kyrkogårdsförvaltningen utför avtalad
skötsel under tre år och kommer att ta kontakt med dig i samband med att avtalet går ut.
Du kan också teckna ett AVRÄKNINGSAVTAL
Avräkningsavtal innebär att gravrättsinnehavaren betalar in ett större belopp (mot faktura) till
kyrkogårdsförvaltningen och kommer överens om skötselnivån. Ett Avräkningsavtal kan sträcka sig
fram till gravrättstidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen drar varje år av kostnaden för årsavgiften för
skötseln från det inbetalda beloppet. Kyrkogårdsförvaltningen underrättar gravrättsinnehavaren innan
kapitalet är förbrukat. Det inbetalda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och
disponeras endast för detta ändamål. Skulle gravrätten lämnas tillbaka till huvudmannen (Strängnäs
domkyrkoförsamling med Aspö) av gravrättsinnehavaren innan det inbetalda beloppet är förbrukat
återbetalas inte det resterande beloppet.
Förutom skötselavtal kan du beställa ÖVRIGA ARBETEN
såsom enklare riktning av gravvård, tvättning av gravvård eller dylikt.
Kostnaden faktureras efter utfört arbete till gällande timkostnad.
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för aktuell timkostnad.
Beställning av önskad skötsel görs i första hand med bifogad blankett men kan också göras
via telefon till
Annette Pilqvist, 0152-245 03 vardagar kl. 10.00 – 12.00 samt 13.00 – 15.00
Beställningsblanketten skickas till:
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Skötselavtal
Box 73
645 21 Strängnäs.
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