Skötsel av gravplats

information från
Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö

Gravskötsel
Sköta graven själv eller få hjälp?
Som gravrättsinnehavare är du skyldig att sköta gravplatsen. Om du av
olika anledningar inte har möjlighet att utföra detta själv utan vill ha hjälp
erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel mot särskild prislista.

Vilka alternativ ﬁnns hos kyrkogårdsförvaltningen?
Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls ren från ogräs, löv, vissa blommor m m under året.

Tilläggstjänster:
* olika varianter av planteringar, t ex påskblommor, vår/sommarblommor,
höstblommor, blomma till Alla Helgons dag
* bevattning (ettåriga växter under perioden maj - augusti en gång/vecka)
* vinterdekorationer och/eller granristäckning

Avtal för gravskötsel
Tjänsterna som beskrivs på föregående sida kan tecknas med olika former
av avtal, med olika bindningstid:
* 1-årsavtal som kan betalas mot faktura en gång per år eller via autogiro
med 1 eller 10 dragningar
* 3-årsavtal (tre gånger priset för 1 år) betalas in i sin helhet mot faktura.
Avtalet kan förlängas med nytt avtal efter 3 år.
* Öppet avtal räknat på 4 år eller längre. Detta avtal innebär att gravplatsen
sköts så länge kapitalet räcker. Ytterligare inbetalningar kan göras under
avtalets gång om så önskas. Det är även möjligt för avtalstecknaren att
inom ramen för inbetalda medel göra förändringar enligt förekommande
sortiment/prislista.
Om du är intresserad av att teckna ett avtal - fyll i bifoga prisförfrågningsblankett och skicka in den. Prisförfrågan är inte bindande.

Utsättning av blommor på
minneslund
Vi erbjuder även möjligheten
att beställa buketter till speciell
dag för utsättning på de olika
minneslundarna.

Andra arbeten
Om du vill ha hjälp med nyanläggning, förnyelse av växter
eller annat arbete på din gravplats kan vi erbjuda detta mot
speciell faktura.

KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst........................................................................................tfn 040 - 27 92 00
Telefon- och besökstid: kl 09.00 - 15.00
Lunchstängt: kl 12.00 - 12.30
Besöksadress: Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151
(med bil: infart Scheelegatan 38)
Postadress:
Box 16017
200 25 Malmö
Telefon växel: .......................................................................................040 - 27 90 00
Telefax: ................................................................................................040 - 27 91 47
Mail: .............................................kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se
Hemsida: ............................................................................www.malmokyrkogard.se

