KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLANER FÖR
BEGRAVNINGSPLATSER
HELSINGBORG den 30 november 2017
Landets begravningsplatser är ett angeläget och betydande kulturarv. Som ägare och förvaltare har
man ett ansvar att bevara, använda och utveckla sin begravningsplats så att dess kulturhistoriska
värde inte minskas eller förvanskas. Vård- och underhållsplanen är ett viktigt verktyg i detta arbete.
Denna utbildningsdag hjälper dig att ge vård- och underhållsplanen ett innehåll som passar för din
begravningsplats och få den att fungera som ett stöd i arbetet med dess vård.
Mål:
Att ge insikt om varför en vård- och underhållsplan behövs och vilka intentioner som ligger bakom lagkravet
på att den ska finnas. Ge kunskap om vad en Vård- och underhållsplan behöver innehålla. Likaså ge
förståelse för hur man kan använda en Vård- och underhållsplan och utnyttja den för planering och
vägledning. Kursen hjälper dig också att ta fram förfrågningsunderlag när du ska beställa en vård- och
underhållsplan. Du får även en inblick i hur kulturvårdande myndigheter ser på vården av
begravningsplatserna, vad som är viktigt att tänka på vid såväl underhåll som förnyelse och hur
begravningsplatsen kan fungera som en resurs i formandet av ett hållbart samhälle.
Målgrupp:
Förtroendevalda, kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerare och övrig kyrkogårdspersonal.
Kursinnehåll:
- Kulturmiljölagen, tillståndspliktiga åtgärder, det kulturhistoriska värdet
- Vad ska ingå i en vård- och underhållsplan, integrering av befintliga planer
- Vad kan huvudmannen göra själv och för vad behövs expertkunskap
- Överväganden av vårdåtgärder, trädkransen i förhällandetill kyrkogårdsmuren
- Kommunikation med länsstyrelsen
- Hur blir en vård- och underhållsplan användarvänlig
- Strategi för begravningsplatsens framtid och utveckling
- Eventuell konflikt mellan kulturhistoriska värden och andra områden som naturvärden,
arbetsmiljökrav och tillgänglighet
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND ( SKKF)
SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och informationsverksamhet.
SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN:

Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser

Tid och plats:

Torsdag den 30 november 8.30-16.00.
Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41, 254 67 Helsingborg.
Tel. 042-495 20 11

Föreläsare:

Kyrkogårdsarkitekt Monica Sandberg, Landskapsgruppen Lund
Antikvarie och arkitekt Alice Öberg, Länsstyrelsen Skåne

Kursavgift:

3.200:- / deltagare från medlemsförvaltning
3.600:- / deltagare för övriga
inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kursdokumentation.
Kostnad exkl. moms

Anmälan:

Senast den 30 oktober på anmälningstalongen nedan. Anmälan är bindande men
kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning, tel 08 – 673 83 13
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Se även SKKF:s hemsida: www.skkf.se

Anmälningstalong som postas, faxas eller mejlas. Texta tydligt

Fax nr 08 - 612 80 36
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