KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till kurs om

KYRKOGÅRDARNAS BYGGNADER
UDDEVALLA den 12 april 2018
Fastighetsunderhållet av byggnaderna på kyrkogårdarna kräver en hel del grundläggande
kunskaper. Under kursen går vi igenom hur man upprättar enkla underhållsplaner med
tillhörande budget. Vi tittar på några olika exempel på ronderingsplaner samt hur man kan
upprätta en driftsbudget.
Energibesparingar krävs av alla i samhället och det gäller naturligtvis även kyrkogårdarnas
byggnader. Vi går igenom hur man kan arbeta med dessa frågor.
Vissa av våra byggnader kontrolleras enligt myndighetskrav med olika intervall;
ventilationskontroll och sotning, el-revisioner, hiss- lyft- och tryckkärlsbesiktningar.
Dessutom får vi gjort ett flertal frivilliga kontroller av t ex inbrotts- och brandlarm,
klockringningsanordningar och brandsläckarutrustning.
Kyrkogårdsbyggnader omfattas av ett flertal lagar och vi går översiktligt igenom de
lagar som vanligen berör oss, bl a Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler,
Kulturmiljölagen, Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor.
Vi får lära oss om möjligheterna att få kyrkoantikvarisk ersättning och vilka handlingar
som erfordras.
Mål:
Att få grundläggande kunskaper om vad byggnaderna kräver för att fungera, vara
säkra och vara så driftsekonomiska som möjligt. Kursdeltagarna får en del exempel
med sig hem som kan användas i den dagliga driften.
Målgrupp:
Arbetsledare, lagförmän, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal
Kursinnehåll:
 Underhållsplanering
 Ronderingsplaner
 Energifrågor
 Myndighetskontroller
 Lagar som påverkar byggnaderna
 Ekonomi och bidragsmöjligheter
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND (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:

KYRKOGÅRDARNAS BYGGNADER

Tid och plats:

Torsdagen den 12 april kl 08.30 - 16.00
Lane-Ryrs kyrka & församlingshem, Kyrkebyn 120, Uddevalla
Kontaktperson Helena Lind, 0522-64 21 66

Föreläsare:

Byggnadsingenjör Leif Wahlund, Malmö
Fd fastighetschef Berton Nyström, Linköping

Kursavgift :

Inkl lunch samt kaffe för- och eftermiddag
3 250:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 650:-/deltagare för övriga. exkl moms

Kurslitteratur:

200:-/ deltagare exkl moms

Anmälan:

Senast den 28 mars på anmälningstalongen nedan. Bindande
anmälan, men kan överlåtas på annan deltagare

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08-673 83 13
Se även SKKF:s hemsida:www.skkf.se

Anmälningstalong som postas eller mejlas till malou.ravelin@skkf.se
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