Nyborg Kirkegårde
Gravstedssydelser

Ydelser

Pleje og vedligeholdelse af individuelle
gravsteder:
Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med
forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer.
Kistegravsteder er typisk 3 eller 6 m2 (dobbeltgravsted).
Urnegravsteder er typisk 1 m2. På traditionelle gravsteder
er der oftest placeret en, to eller flere gravsten med
inskription. Derudover kan der findes trædesten,
stenkanter eller markeringssten og bunden kan bestå af
perlesten, bar jord eller andet.
Endelig findes der beplantning i form af mindre træer, buske, roser, stauder og et mindre bed med
årstidens blomster.

Tilstandskrav
På gravsteder med bestilt renholdelse skal der altid forefindes et renholdelsesskilt i venstre side
forrest på gravstedet..
Fladedække af perlesten skal være jævnt og dækkende.
Efter rengøring må der ikke være synligt ukrudt. Jord i bede er løsnet. Faste belægninger og
gravsten skal være rengjorte for jord m.v. Perlestensbelægning skal være revet.
Beplantningen må ikke væsentligt dække gravsten og belægning, eller vokse ud over gravstedets
rammer.
Beplantningen må ikke genere hække.
Beplantningen holdes fri for visne grene, og fremmed vegetation.
Nedfaldet løv må ikke henligge længere end tre uger.
En eventuel jordkant om gravstedet hører med til gravstedet.

Ydelsesbeskrivelse
I perioden ca. 1. april – ca. 1. november skal gravstedet rengøres mindst en gang hver fjerde uge – i
alt 6-9 gange pr. år. Plantebed luges. Ukrudt med pælerod fjernes med rod. Fladedække af
perlesten skuffes.
Hver fredag fjernes visne buketter, affald samt eventuelle større nedfaldne grene.
Nyanlæg og nye planter vandes den første vækstsæson.
Forårsblomster og sommerblomster vandes efter behov.
Roser og Rododendron gødes i marts-april.
Inden påske fjernes vinterens grandækning.
Inden 1. juni fjernes forårsblomster, hvis der er bestilt sommerblomster.
Inden 1. november fjernes sommerblomster og efterårsblomster.
Beplantning beskæres en gang årligt af hensyn til udvikling og fritrum.
Stauder beskæres vinter eller tidligt forår.
Lavendler klippes ned til 10-15 cm over jorden i april.
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Roser beskæres over udadvendt knop i april. Visne blomster fjernes løbende.
Potentil: Ældste tredjedel klippes ved basis i april.
Iberis beskæres efter blomstring.
Lyng beskæres efter blomstring.
Løgtoppe klippes/rives af, når de begynder at visne.
Stedsegrønne beskæres i august-september.
Efterfyldning med perlesten og muld efter behov.

Ekstraopgaver
På legatgravsteder udskiftes udgåede og forvoksede planter efter behov.
Rensning af monument.
Lørdagsrivning.
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Gravsteder i prydplæne:
Kiste eller urnegravpladser anlagt i prydplæne med eller
uden liggesten. Prydplænen fremstår som præcise, jævne,
tætte og grønne velklippede flader uden større mængder
ukrudt.

Tilstandskrav
Græsset skal være tæt og sammenhængende og i god vækst.
Græsdække skal være minimum 85 %. Spredte pletter svarende til 5 pletter på 10x10 cm på 10 m2
kan accepteres
Der accepteres mindre indslag af anden flora.
Græsset er mellem 3 og 6 cm højt. Klippehøjde 3,5-4,0 cm.
Der forekommer ikke kørespor eller anden mekanisk skade.
Gravplader skal fremstå rengjorte og må max. Ligge 5 cm under græsplænen. Græskanter mod
plader må ikke være højere end 8 cm.
Kanter mod tilstødende elementer må ikke være højere end 8 cm.
Afklip i klumper må ikke forekomme
Afklip må ikke forekomme på andre tilstødende elementer.
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme.
Træer må ikke beskadiges under græsklipningen.
Afstukne kanter er jævne og regelmæssige, dog skarpe umiddelbart efter afstikning.

Ydelsesbeskrivelse
Forårsklargøring – mindre opretninger og pletsåninger - fjerne visne blade, grene, muldskud og
rivning – 1 gang pr. år.
Græsslåning med opsamling af afklip – 20 – 24 gange pr. år.
Trimning mod gravplader og faste belægninger – 3-4 gange pr. år.
Afstikning af plænekanter – 1-2 gange pr. år.
Opsamling af løv – 2-4 gange pr. år.
Gødning med 2 kg pr. 100 m2 – 2-3 gange pr. år.
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Ekstraopgaver
Vertikalskæring
Ukrudtsbekæmpelse
Topdressing
Vanding
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Udplantning af forårsblomster:
Til plantning på gravstedet kan bestilles stedmoder eller
andre forårsblomster. Antallet og farver varierer på de
enkelte gravsteder. Plantes sidst i marts – først i april.

Tilstandskrav
Planterne skal være i god kvalitet med mindst en blomst ved udplantning.
Efter plantning skal bedet fremstå med en jævn plantebestand, jorden er udjævnet og fri for ukrudt.

Ydelsesbeskrivelse
Jorden kultiveres til porøst og bekvemt plantebed i 20 cm dybde..
Jorden gødes inden plantning med 1 håndhuld NPK 14-3-18 eller lignende til et bed med 10 – 15
planter.
Planterne fordeles jævnt i bedet.
Mulden mellem planterne jævnes efter plantning.
Planterne vandes til efter plantning.

Ekstraopgaver
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Udplantning af sommerblomster:
Til plantning på gravstedet kan bestilles
isbegonier eller andre sommerblomster.
Antallet og farver varierer på de enkelte
gravsteder. Plantes sidst i maj - først i juni.

Tilstandskrav
Planterne skal være i god kvalitet med mindst en blomst ved udplantning.
Efter plantning skal bedet fremstå med en jævn plantebestand, jorden er udjævnet og fri for ukrudt.

Ydelsesbeskrivelse
Jorden kultiveres til porøst og bekvemt plantebed i 20 cm dybde..
Jorden gødes inden plantning med 1 håndhuld NPK 14-3-18 eller lignende og 1 håndfuld
langtidsvirkende gødning til et bed med 10 – 15 planter.
Planterne fordeles jævnt i bedet.
Mulden mellem planterne jævnes efter plantning.
Planterne vandes til efter plantning.
Planterne vandes i løbet af sommeren, hvis der opstår længere perioder uden nedbør.

Ekstraopgaver
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Udplantning af efterårsblomster:
Til plantning på gravstedet kan bestilles efterårslyng eller andre efterårsblomster. Antallet og farver
varierer på de enkelte gravsteder. Plantes i første del af september.

Tilstandskrav
Planterne skal være i god kvalitet og jævnt dækket af blomster ved udplantning.
Efter plantning skal bedet fremstå med en jævn plantebestand, jorden er udjævnet og fri for ukrudt.

Ydelsesbeskrivelse
Jorden kultiveres til porøst og bekvemt plantebed i 20 cm dybde..
Planterne fordeles jævnt i bedet.
Mulden mellem planterne jævnes efter plantning.
Planterne vandes til efter plantning.

Ekstraopgaver
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Grandækning:
Grandækning er en tildækning af gravstedet med en flade
af gran.

Tilstandskrav
Til grandækning anvendes friskskåret nordmandsgran.
Grenene er afklippet og placeret retningsbestemt, så afklipningsstedet ikke er synligt.
Grandækningen af kistegravsteder kan udføres med to dækningsgrader:
”Grandækning”: Hele gravstedet dækkes så jorden ikke er synlig.
”Grandækning ved gravsten”: Den øverste ¼ til 1/3 af gravstedet dækkes så jorden ikke er synlig.
Den øvrige del af gravstedet er revet og fri for ukrudt.
Grandækningen af urnegravsteder udføres så hele gravstedet dækkes og jorden ikke er synlig.

Ydelsesbeskrivelse
Grandækningen påbegyndes sidst i oktober og skal være afsluttet i starten af december.
Inden grandækningen påbegyndes skal gravstedet være rengjort for visne buketter,
sommerblomster og bladbunker.
Der anvendes afklippede grene, max 30 cm lange hvor afklipningsstedet ikke er synligt.

Ekstraopgaver
Motiv (kors eller hjerte) udført med gran eller fyr.
Rosetter omkring prydbuske.
Pude af mos foran gravsten.
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Grandækning med fyr og nobilispyntning:
Grandækning med fyr og nobilispyntning er en tildækning
af gravstedet med en flade af gran, hvor der er pyntet med
fyrgrene og nobilis.

Tilstandskrav
Til grandækning anvendes friskskåret nordmandsgran, fyr og nobilisgran.
Grenene af nordmandsgran er afklippet og placeret retningsbestemt, så afklipningsstedet ikke er
synligt.
Mod ryghæk nedsættes enkelte fyrgrene i harmoni med gravstedets øvrige elementer.
Der pyntes med nobilisgran ved siderne af gravsten i harmoni med gravstedets øvrige elementer.
Grandækningen af kistegravsteder kan udføres med to dækningsgrader:
”Grandækning med fyr og nobilispyntning”: Hele gravstedet dækkes så jorden ikke er synlig.
”Grandækning ved gravsten med fyr og nobilispyntning”: Den øverste ¼ til 1/3 af gravstedet
dækkes så jorden ikke er synlig. Den øvrige del af gravstedet er revet og fri for ukrudt.
Grandækningen af urnegravsteder udføres så hele gravstedet dækkes og jorden ikke er synlig.

Ydelsesbeskrivelse
Grandækningen påbegyndes sidst i oktober og skal være afsluttet i starten af december.
Inden grandækningen påbegyndes skal gravstedet være rengjort for visne buketter,
sommerblomster og bladbunker.
Der anvendes afklippede grene, max 30 cm lange hvor afklipningsstedet ikke er synligt.

Ekstraopgaver
Motiv (kors eller hjerte) udført med gran eller fyr.
Rosetter omkring prydbuske.
Pude af mos foran gravsten.
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