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Församlingens åtagande
Jämshögs församling erbjuder skötsel och underhåll av gravplats för en säsong
åt gången.
Gravplatsen besiktigas innan ansökan om nytt skötselåtagande beviljas. Detta
för kontroll av att församlingen utan extra avgifter skall kunna åta sig skötsel
och underhåll av platsen. Vid ev större åtgärd från församlingen innan
skötselåtagande kan påbörjas tas en timavgift av 1 timme ut. Ett
gravskötselåtagande kan påbörjas först efter det att ett avtal är undertecknat och
avgiften är inbetald.
Avtalet förlängs automatisk med ett år i taget under gravrättstiden, om ingen av
parterna säger upp avtalet innan ny skötselsäsong påbörjas. En säsong varar från
ca 1 april – 31 oktober.
Församlingen kan också åta sig att förändra en befintlig blomrabatt, oavsett
storlek, till enbart gräsmatta. Kostnaden för detta räknas på timkostnad.
Församlingen åtar sig inte skötsel av singelgravplatser.

Beskrivning av gravskötseltjänster
Grundskötsel
Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.
Grundskötseln ingår utfört arbete i den omfattning som behövs med avseende
på gravplatsens utformning.
Planteringslåda
Detta omfattar tillhandahållande och placering av en självbevattnande
planteringslåda ca 40 x 60 cm som grävs ner i jorden. Jordförbättring på våren,
gödsling, automatbevattning 1 gång/vecka och ogräsrensning i planteringslådan
samt trimning och gödsling av gräsytorna. Dessutom ingår borttagning av vissna
snittblommor en gång per vecka under säsong, samt borttagande av granris och
ev vinterkrans. Ingen plantering får anläggas utanför planteringslådan så länge
församlingen svarar för grundskötseln enligt detta alternativ. Lösa blommor och
gravljus (ej marschaller) får givetvis alltid placeras på gravplatsen. I
grundskötseln ingår också tvättning av gravvård en gång per år, samt vid behov
riktning av denna. Ingen plantering av växter ingår i grundskötseln, men kan
beställas som tilläggstjänster.
Rabatt för blomplantering
Detta omfattar inom planteringsytan och i tillämpliga delar, kantning, gödsling,
automatbevattning 1 gång/vecka, ogräsrensning, krattning, klippning av ev
buskar samt borttagning av vissna snittblommor en gång per vecka under
säsong, samt borttagning av granris och ev vinterkrans. I grundskötseln ingår
också tvättning av gravvård en gång per år, samt vid behov riktning av denna.

Ingen plantering av växter ingår i grundskötseln, men kan beställas som
tilläggstjänster.

Tilläggstjänster till grundskötsel
Dessa tilläggstjänster tillhandahålls endast som tillägg till grundskötsel och kan
därmed ej erbjudas andra gravrättsinnehavare.
Vår- och sommarblommor/perenna växter
I denna tjänst planteras ett i avtalet överenskommet antal plantor på gravplatsens
planteringsyta, dels penséer vid växtsäsongens början, dels lika många
sommarplantor under försommaren, samtidigt som vårblommorna i allmänhet
avlägsnas. Om församlingen så anser så kan perenna växter ersätta
sommarblommorna i rabatten.
Påskliljor
Inför påsken planteras ett i avtalet överenskommet antal påskkrukor ut på
gravplatsen.
Ljung
Under hösten planteras ett i avtalet överenskommet antal ljungkrukor ut på
gravplatsen.
Granris
I slutet av växtsäsongen läggs granris ut på planteringsytan.
Vinterkrans
Inför allhelgonahelgen läggs ett i avtalet överenskommet antal vinterkransar ut
på gravplatsens planteringsyta.

Fristående tjänster
Dessa fristående tjänster tillhandahålls oberoende av om man har ett
grundskötselavtal eller ej.
Säsongspaket
Tjänsten omfattar tillhandahållande och utplacering av en bukett påskblommor
till påsk, en bukett sommarblommor till midsommar och en vinterkrans till
allhelgonahelgen. I paketet ingår också tvättning av gravvård en gång/år samt
vid behov riktning av gravvård.
Gravlykta
Tjänsten omfattar tillhandahållande av gravlykta och tillhandahållande och
tändning av ett s.k. veckoljus en gång i veckan under 20 veckor, med början
inför Alla helgons dag.

Prislista för gravskötsel
– priserna avser en säsong
Grundskötsel
Planteringslåda
Liten rabatt
Normal rabatt
Stor rabatt
Extra stor rabatt

Högst 0,5 kvm
Högst 1,0 kvm
Högst 2,0 kvm
Högst 3,5 kvm
Högst 7,0 kvm

Tilläggstjänster till grundskötsel
Vår- och sommarblommor
Påskliljor
Ljung
Granris
Vinterkrans
---

700 kr
850 kr
1200 kr
1700 kr
2150 kr

50 kr/st
50 kr/st
50 kr/st
150 kr/gravpl
150 kr/st

*)

*) Omfattar en vårblomma och en sommarblomma

Fristående tjänster
Säsongspaket
Gravlykta

650 kr
850 kr

Kvalitetssäkring och särskilda tjänster
Församlingen utför skötseln fackmannamässigt och omsorgsfullt och tar tillvara
gravrättsinnehavarens intressen samt samråder med denne efter behov och i den
utsträckning som det är möjligt.
För särskilda uppdrag, som inte ingår i ovanstående tjänster, debiterar
församlingen för närvarande en självkostnadsavgift om 350 kr/tim.

Upplåtelse av gravrätt
Gravplats upplåts för 25 år, men kan förlängas så länge graven vårdas.
Upplåtelsen är alltid avgiftsfri för de 25 närmaste åren efter sista gravsättningen.
För åren därefter har begravningsmyndigheten rätt att ta ut en avgift.
Församlingens kyrkofullmäktige har dock beslutat att för gravrätt på Jämshögs
kyrkogård för närvarande inte heller ta ut någon avgift efter de första 25 åren.

