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ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺤﻞ ﻗﱪﺳﺘﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از اداره ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﺎﳌﻮ )(Malmö

ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺤﻞ ﻗﱪﺳﺘﺎن
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﻬﺪرای ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟
دارﻧﺪه ای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﱪﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دوش دارد .اﮔﺮ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﯿﻤﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ اداره ﻗﱪﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﱪﺳﺘﺎن را
ﺑﺮای ﺷﺎﻤ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.
اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﮕﻬﺪاری اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻗﱪاﺳﺘﺎن را از ﭼﻮب ،ﺑﺮگ ﻫﺎ ،ﮔﻞ ﻫﺎی ﭘﮋﻣﺮده و
ﻏﯿﺮه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺎک ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ:
 ﮐﺎﺷﻦﺘ از اﻧﻮع ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻬﺎی ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ،ﮔﻠﻬﺎی ﺑﻬﺎری/ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی وﮔﻠﻬﺎی ﻫﺎﻟﻮوﯾﻦ .
 آﺑﯿﺎری ﻤﻧﻮدن )ﻧﺒﺎﺗﺎت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل دوره ﻣﯽ-اﮔﺴﺖ( . -دﯾﮑﻮرﯾﺸﻦ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﻮﺑﺮ.

ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻗﱪﺳﺘﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻄﻪ اداره ﻗﱪﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰام آور اﻣﻀﺎ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 ﻗﺮارداد  1ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاﯾﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﯾﮏ ﯾﺎ ده ﺑﺮداﺷﺖ( .
 ﻗﺮارداد  3ﺳﺎﻟﻪ ) ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻤﻧﻨﺪه ﻗﺮارداد ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺒﺎر .ﺗﻮﺳﻄﻪاﻧﻮاﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .
 ﻗﺮارداد ﺑﺎز .ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ از آن .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﱪاﺳﺘﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاریﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻓﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺗﺎدﯾﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دوره ای ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪ و ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
اﮔﺮ ﺷﺎﻤ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ را ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﻮری ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﻠﻬﺎ در در ﺑﺎغ ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ﮔﻞ را ﺑﺮای ﻣﻮارد
ﺧﺎص اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ آن
در ﺑﺎغ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ اداره ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﺎﳌﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ در ﻤﺗﺎس ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﱰﯾﺎ ن:
ﺗﻠﻔﻮن 040-27 92 00
ادرس:
) Östra kyrkogårdenﻗﱪﺳﺘﺎن ﴍﻗﯽ(  Sallerupsvägen 151 ،راه ﻣﻮﺗﺮ
از دروازه  Scheelegatan 38داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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