Angående avtal om skötsel - Råda
kyrkogård
2 st gravskötselavtal ska fyllas i samt undertecknas av gravrättsinnehavaren. Skicka sedan
båda avtalen i bifogat kuvert till Råda församling, Kyrkvägen 45, 435 30 Mölnlycke. Ni
kommer sedan att få tillbaka ett exemplar som ert eget underlag.
Fakturan skickas ut en gång per år i januari månad.

Gravskötselavtal
träffat mellan:
Råda församling
Kyrkvägen 45
435 30 Mölnlycke

och
Gravrättsinnehavaren

Namn:___________________________________ Pers-nr: ___________________________
Adress: ____________________________________________________________________
Telefon-nr (dagtid): _________________________(kvällstid): _________________________
Fakturaadress (om annan än gravrättsinnehavarens)

Namn:_____________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________

Avtalet gäller följande grav:
q Kvarter 1

q Kvarter 2

q Kvarter 3

Avdelning: _________________

q Kvarter 4

q Kvarter 5

q Kvarter 6

Gravnummer: ___________________________________

Församlingens åtagande
q

Alternativ 1
Församlingen åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, innefattande följande: Vårstädning,
putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats och
beskärning av växter samt vattning.

q

Alternativ 2
Församlingen åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, innefattande följande: Vårstädning,
putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats och
beskärning av växter samt vattning. Vidare ingår plantering av blommor vår, sommar och höst.
Skötselalternativet omfattar även gravdekoration vid Alla Helgons dag.

Gravrättsinnehavarens åtagande

a) Vid grävning av ny grav inom gravplatsen förpliktar sig gravrättsinnehavaren att bekosta eventuell
flyttning av gravvård eller annan gravöverbyggnad, samt att låta återställa gravplatsen i förut befintligt skick.

b) Gravrättsinnehavaren förpliktar sig att anmäla företagna ändringar beträffande gravvård eller dylikt, som
kan medföra tillägg till den erlagda avgiften.
c) Gravrättsinnehavaren medger församlingen rätt att utan dennes hörande utföra de ändringar i gravplatsens
allmänna ordnande, som kan bli erforderliga med hänsyn till ändrad ordning för eller omläggning av
kyrkogården eller andra omständigheter.
Avgift

Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till församlingen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala
faktura som församlingen sänder till gravrättsinnehavaren.
Avgiften, inkl administrativ avgift, är för närvarande: __________________ kronor.
Avtalstid

Avtalet gäller ett år (kalenderår) fr o m år ______ med automatisk förlängning med ett år i taget om det ej
sägs upp. Uppsägning skall ske senast tre månader före avtalsårets utgång. Rätten till förlängning bortfaller
när gravrättstiden utgår.
Avtalets giltighet – förutsättningar

Detta avtal gäller under förutsättning att gravrättsinnehavaren vidtagit de åtgärder som gäller vid avtalets
tecknande och att den årliga skötselavgiften betalats. Församlingen äger rätt att uttaga ersättning som statlig
eller annan myndighet ålägger församlingen.

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade av vilka parterna erhållit var sitt.

Ovanstående avtal godkännes

Mölnlycke …..………………………………
Ort, Datum

………………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………
Daniel Tisell, Råda församling
Tel 031-338 21 00

………………………………………………
Gravrättsinnehavare
………………………………………………
Namnförtydligande

