Gravskötseltjänster
Prislista 2022

Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen vid frågor.
Nybro pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 124
382 22 NYBRO
Tele: 0481-429 04, 429 00 vx
e-mail: nybro.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen

Grundskötsel

Tjänster och priser

Askgravplats

Askgravlund

Årsunderhåll av gravplats, avser att hålla
graven i ordnat och värdigt skick, och omfattas av följande arbetsmoment.
• Skötsel av befintlig planteringsyta
genom rensning, luckring och vid behov
påfyllning/byte av jord.
• Beskärning, putsning och vattning av
befintliga växter.
• Borttagning av vissna blommor ur
vaser samt borttagning av vinterdekorationer.
• Riktning av gravsten utföres vid behov
under förutsättning att säkerhetskraven är uppfyllda
• Kantskärning av planteringsyta
• Rengöring av gravsten

Grundskötsel inkl. vår- och
sommarplantering

Askgravplats erbjuds på pastoratets samtliga kyrkogårdar. Gravsättning i askgrav
förenar den traditionella gravplatsen med
minneslundens skötselfrihet, men där platsen för gravsättning är känd. Plantering och
skötsel görs av kyrkogårdsförvaltningen
medan anhöriga får dekorera med snittblommor i vas och gravljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta
bort vissna blommor och ljus. Anhöriga får
närvara vid gravsättning som sker året om.
Gravrättsinnehavare ska finnas.

Askgravlundar erbjuds på Bäckebo och
Kristvalla kyrkogårdar. Askgravlunden är
utan gravrätt, anhöriga får delta i gravsättningen och en namnplatta monteras.

Skötselavtal
Avtal kan tecknas på 3 eller 10 år, eller 1
år med automatisk förnyelse med ett år i
taget på de avtalade tjänsterna. Avtal för
fler än 3 år kommer att räknas upp enligt
Svenska kyrkans beräkningsmodell. Skötselavgiften ska vara fastställd när skötselavtal tecknas för den önskade avtalsperioden. Summan för hela avtalsperioden
betalas in senast en månad efter avtalet
undertecknats.
För mera information kontakta kyrkogårdsförvaltningen

1290 kr/år

Grundskötsel		

995 kr/år

Skötsel av grav utan rabatt

350 kr/år

Påsklilja i kruka

		

75 kr/st

Höstljung

		

75 kr/st

Vinterdekoration standard

150 kr/st

Vinterdekoration för vas

140 kr/st

Blombukett standard

190 kr/st

Blombukett special

330 kr/st

Gravljus			

50 kr/st

En avgift tas ut för gravplatsen. I avgiften
ingår natursten med tillhörande namnplatta.
Det ingår också skötsel av hela området,
inkl borttagning av vissna blommor och
utbrända ljus. Möjlighet finns att förnya
gravrätten 15 år i taget

Rengöring av gravsten pris från 235 kr/tim
Utbyte och påfyllning av singel
465 kr/tim
				exkl.material
Riktning av gravsten
under förutsättning att
säkerhetskraven är uppfyllda

Avgift för askgravlund
Gravsättning i askgravlund är kostnadsfri,
men en avgift på 2000 kr för namnbricka
debiteras.

465 kr/tim

Avgifter för askgravplats
Första gravsättning, sten, namnbricka
och skötsel i 25 år
11055 – 13455 kr
Förlängning av skötseltid vid ny gravsättning i askgravplats
305-355 kr/år
Ytterligare beställning av namnbricka
1850-2300 kr/st

Förnyelse av gravrätt 15 år
För gravplats med gravrätt gäller att när
upplåtelsetiden för gravrätten går ut har
man rätt att förnya den 15 år i taget.
Gravplats för kista eller urna 600 kr/
gravrättsinne havare
Övriga tjänster
Övriga tjänster debiteras med 465 kr/tim

