Information om

Gravskötsel

på Hammarö församlings
kyrkogårdar

Gravskötsel
En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro
och tillfälle till eftertanke. Som gravrättsinnehavare eller ombud kan Du välja
att sköta graven själv eller ge oss ett skötseluppdrag.

Gravskötselavtal
Skötselsäsong maj - september
I skötselavtalet ingår:
- Trimning/klippning av gräs runt gravvård/gravrabatt
- Vår- och höststädning
- Byte av jord utförs i början av juni
- Rensning av planteringslåda
- Vattning och gödsling vid behov
- Vissna snittblommor avlägsnas
- Rensning och krattning av grusgrav
- Allmän tillsyn

Ettårsskötsel: Avtalet löper år från år så länge betalning inkommer.
Flerårsskötsel: 3 årsavtal kan tecknas.
Du kan också komplettera skötselavtalet med:
Vårplantering (planteras i april/maj), sommarplantering (planteras i början av
juni), höstplantering (planteras i september/oktober), krans, grandekoration,
gravljus, snittblommor.
Vi förbehåller oss rätten att plantera andra blommor ur samma prisgrupp om önskade
blommor ej kan anskaffas. Om blommorna skadas under säsongen på grund av dåligt
väder eller sjukdomsangrepp lämnar vi inga garantier att vi byter ut blommorna.

Vatten och vaser
Vatten finns i kranarna från mitten av maj till mitten av oktober. Vaser av
plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatserna på kyrkogården.

Övriga tjänster

-

Utläggning av krans
Tändning av gravljus inklusive ljus (vardagar)
Vattning
Rengöring av gravvård
Förgyllning/målning av text
Blombukett efter önskemål

Gravlyktor
Gravlyktor och gravljus får sättas på gravplatsen.

Gravrättsinnehav
Att vara gravrättsinnehavare innebär att man bestämmer vem som får
gravsättas i graven och ansvara för att graven är vårdad. Vid gravsättning är
det alltid 25 års fri gravrätt. Detta kallas för upplåtelsetid. En eller flera
personer kan vara gravrättsinnehavare När en gravrättsinnehavare avlider
övergår gravrätten till släkting eller nära anhörig.

Sköta graven själv
Att sköta graven själv innebär att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt
skick.

Brist på skötsel
Tyvärr förekommer vanvård av gravar som saknar skötselavtal. Det kan göra
kyrkogårdsbesökaren både upprörd och ledsen.
Bristen på tillsyn kan bero på olika orsaker till exempel att den som skött
graven har flyttat från orten utan att ha meddelat oss adressändring.
Svårigheter att ta sig till gravplatsen är ytterligare en anledning.

Adressändring
Om du har flyttat måste Du meddela Din nya adress till
kyrkogårdsförvaltningen.
Den flyttningsanmälan som vanligtvis förs på posten når inte oss.

HAMMARÖ FÖRSAMLINGS KYRKOGÅRDAR

MINNESLUNDEN
VÄSTRA
KYRKOGÅRDEN

HAMMARÖ KYRKA

KYRKOGÅRDS
FÖRVALTNINGEN

NORRA
KYRKOGÅRDEN

Kontakt
Vid frågor eller beställningar kontakta
Kyrkogårdsförvaltningen (vid Hammarö kyrka)
Telefon: 054-51 24 10
måndag - fredag 10.00 - 12.00
milena.andersson@svenskakyrkan.se
anki.svensson@svenskakyrkan.se
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