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Indledning
Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive
de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører på kirkegårdens
forskellige elementer og arealer.
Pleje- og kvalitetsbeskrivelsen, godkendt af menighedsrådet, bygger på,
at opnå et så højt service- og vedligeholdelsesniveau som muligt.
Plejeplanen skal give svar på tre centrale spørgsmål:




Hvad har vi?
Hvad vil vi?
Hvordan gør vi?

Plejeplanen kan også være et værktøj til at bevare viden om praksis på
kirkegården, når erfarne medarbejdere aftræder.
Formål
at skabe klarhed over hvilke hovedopgaver, der skal udføres
og i hvilken kvalitet.
at informere både bestillere, udførere og modtagere om hvilket serviceniveau,
der kan forventes – dvs. hvilken pleje og vedligeholdelse, der udføres
på de enkelte elementer.
at forebygge diverse misforståelser, således at eventuelle uregelmæssigheder
kan opdages i tide.
Kvalitetsbeskrivelserne er inddelt i en række elementer, fx gravsteder, plæner
og hække.
For hvert element indgår en beskrivelse af elementet, plejens formål og
plejeperiode.

Gravsteder - uden aftaler

Beskrivelse:
Gravsteder uden aftaler skal vedligeholdes af gravstedsejeren selv,
men kirkegården kan udføre arbejdet efter aftale og mod betaling.
Der må ikke anvendes eksterne entreprenører.

Tilstandskrav:
Den synlige jord, perlesten og stenbelægning o.l. skal fremstå vedligeholdt.
Visne plantedele må ikke forekomme.
Hækkene er kirkegårdens ejendom og passes af graveren.
Større træer og buske må ikke rage ind over hækken.

Udførelseskrav:
Visne buketter, planter og ukrudt skal fjernes.
Tomme vaser lægges om bag stenen.
Hvis kirkegården foretager grandækning, skal al ukrudt være fjernet
senest 24. oktober.
Grandækningen vil være afsluttet senest 1. søndag i advent, (afhængig af vejrlig,)
og være fjernet igen inden påske, (afhængig af vejrlig.)
Vanding foretages af gravstedsejeren.

Gravsted – med aftale
om ren- og vedligeholdelse

Beskrivelse:
Gravsteder med aftaler om almindelig ren- og vedligeholdelse omfatter årlige
abonnementsaftaler eller legataftaler, hvor der er betalt for en længere årrække.
Begge aftaleformer kan desuden omfatte udskiftning af for store
eller visne gravstedsplanter.
Tilstandskrav:
Den synlige jord, perlesten, stenbelægninger o.l. skal fremstå vedligeholdt.
Jord og affald på stenbelægninger må ikke forekomme.
Afklip og grene må ikke forefindes.
Visne plantedele må ikke forekomme.
Hækkene er kirkegårdens ejendom og passes af graveren.
Udførelseskrav:
Buketter og visne planter fjernes 1 gang pr. uge fra 1. april til 31. december.
Tomme vaser lægges om bag stenen.
Ukrudtsbekæmpelse ved lugning hver 14. dag fra 1. april til oktober.
Beskæring af planter på gravsteder udføres i perioden 1. august til september
i forbindelse med thuja hækklipning.
Løv, kastanier, frø, frøskaller m.m. fjernes efter behov.
Vanding af forårs- og sommerblomster 1 gang ugentligt og nyplantninger
efter behov.
Alger bekæmpes i marts.

Gravsted – med sten i plænen

Beskrivelse:
Gravstederne vil bestå af græs og har obligatorisk vedligeholdelse
af kirkegården.

Tilstandskrav:
Affald på græsset må ikke forekomme.
Tomme vaser må ikke være synlige.
Udførelseskrav:
Visne buketter og grene fjernes 1 gang ugentlig, eller efter behov.
Græsslåning i sæsonen 1 gang ugentlig, eller efter behov.
Græskant (græs indover sten) klippes hver 14. dag, eller efter behov.
Alger bekæmpes i marts.

Gravsteder – Sløjfede

Beskrivelse:
Sløjfede gravsteder har ingen lejer til at betale for vedligeholdelsen,
men fredningsperioden behøver ikke at være udløbet.
Såfremt fredningsperioden er udløbet, ligger gravstedet klar til salg.

Tilstandskrav:
Den synlige jord, perlesten, stenbelægninger o.l. skal fremstå vedligeholdt.
Jord og affald på stenbelægninger må ikke forekomme.
Afklip og grene må ikke forefindes.

Forårsblomster
Stedmoder

Påskeliljer

Beskrivelse:
Forårsblomster kan plantes af kirken mod betaling. Der betales i forhold til antal planter.
Forårsblomster plantes, når grandækningen er fjernet.

Ønsker man selv at stå for udplantningen, kan forårsblomsterne
købes hos graveren.

Sommerblomster
Solknap (Sanvitalia)

Fjerblomst

Diamond Frost (Euphorbia)

Tvillingblomst
(Breezee Appleblossom)

Isbegonier

Beskrivelse:
Sommerblomster kan plantes af kirken mod betaling. Der betales i forhold til antal
planter.
Sommerblomster plantes senest 5. juni.
Ønsker man selv at stå for udplantningen, kan sommerblomsterne
købes hos graveren.

Grandækning:

Beskrivelse:
Grandækning kan udføres mod betaling.
Granmaterialet kan bestå af normannsgran og blå nobilis.
Grandækningen bliver udført fra sidst i oktober og er afsluttet
senest 1. søndag i advent, (afhængig af vejrlig.)
Grandækningen fjernes i marts, (afhængig af vejrlig.)

Hække:
Beskrivelse:
Thujahække klippes fra
1. august til 30. september.

Bøgehække klippes inden
Sct. Hans og i oktober.

Snebærbusk

Vedligeholdelses skilte:
Beskrivelse
De små skilte er anbragt på gravsteder med aftale.

Gult mærke:
Der er betalt legat for gravstedet.
Rødt mærke:
Der plantes forårs- og sommerblomster
på gravstedet.
Grønt mærke:
Der foretages grandækning på gravstedet.

Nummerskilte
Angiver gravstedets nummer

Snerydning:
Beskrivelse:
Snerydning, saltning og grusning har til formål at sikre færdselsmuligheder
på brosten, stier og trapper.

Tilstandskrav:
Brosten, hovedstier og trapper skal være farbare.

Terrænudstyr:

Beskrivelse:
Bænke, affalds- og kompostbeholdere, redskaber og redskabsstativer m.m.

Tilstandskrav:
Vedligeholdelsen sigter mod, at terrænudstyret fungerer.
Brugeren rengør redskaber efter brug og placerer dem på redskabsstativet.

