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Gravskötsel
Ibland finns varken tiden eller orken. 
Låt oss hjälpa dig.

PRISLISTA      2023



2

Ofta finns viljan att ta hand om sina anhörigas grav, men tiden eller 
orken kanske inte räcker till. Då kan vi hjälpa dig genom våra olika 
skötselalternativ, beroende på hur mycket hjälp du vill ha. Det finns olika 
skötselavtal och du bestämmer själv hur omfattande det ska vara och hur 
länge.

Vi har mångårig erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Våra 
duktiga medarbetare arbetar dagligen med gravskötsel och kyrkogårdens 
gröna miljö. Allt för att omgivningen ska bli så trivsam som möjligt.

Låt oss hjälpa dig sköta din grav
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ETTÅRSAVTAL
Gäller för ett kalenderår och är ett tillsvidareavtal så länge du önskar. 
Du betalar en fast avgift som betalas i förskott för kommande år.

TREÅRSAVTAL
Fast avgift som betalas för 3 år. Avtalet kan därefter förlängas med 
nytt avtal.

AVRÄKNINGSAVTAL
Tecknas för en period omfattande 4-25 år. En summa pengar betalas 
in varifrån skötselavgiften dras varje år. Skötseln varar så länge pengar 
finns, vilket beror på kostnadsutvecklingen av bland annat blommor. 
Vi garanterar 60 % av beräknad tid vid avtalets ingång.

EXEMPEL PÅ AVRÄKNINGSAVTAL
Vår- och sommarplantering enligt alt. 1 i prislistan samt 1 styck 
granriskrans. När avtalet ingås är årskostnaden för detta 1 350 kr, 
enligt 2023 års prislista. Avtalet tecknas på 10 år. Som kund betalar du då 
in 13 500 kr (1 350 kr x 10 år). Du garanteras skötsel 60 % av tiden, mot-
svarande sex år. Finns det pengar kvar efter sex år, fortsätter skötseln tills 
pengarna är slut. Beroende på hur många år som finns kvar i gravrätten, 
kan ett nytt avtal tecknas. 

Tidsbestämda skötselavtal

Vem kan teckna avtal och beställa gravskötsel?
Bara du som gravrättsinnehavare kan teckna avtal eller 
beställa gravskötsel, under förutsättning att det finns en grav-
rätt. Gravrätten kan förnyas när upplåtelsetiden har gått ut.
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VÅRPLANTERING
Pris beroende på gravstenens bredd. 
Alt 1. upp till     60 cm                                470 :-
Alt 2. upp till     80 cm                   560 :-
Alt 3. upp till  100 cm                     600 :-
Alt 4. upp till  120 cm                                  680 :-

I avtalet ingår följande:  Penséer, gödsling samt byte och påfyllning av 
jord och växter. Vårplanteringen påbörjas när tjälen går ur marken och 
sträcker sig fram till slutet av maj.

SOMMARPLANTERING 
Pris beroende på gravstenens bredd.
Alt 1.  upp till     60 cm                                740 :-
Alt 2.  upp till     80 cm                                 850 :-
Alt 3. upp till  100 cm                                   970 :-
Alt 4. upp till  120 cm                          1 100 :-

I avtalet ingår följande:  Sommarblommor, byte/påfyllning av jord, 
gödsling, ogräsrensning och putsning, klippning av infattningshäck vid 
gravplats och vattning. Avser perioden juni - september. Planteringen 
påbörjas 2:a veckan i juni till slutet av september.

GRUSSKÖTSEL
Tecknas för gravplats i grus
Enkelgrav                  190 :-
Dubbelgrav                       340 :-
Gravar därutöver, per styck                    140 :-

I avtalet ingår följande:  Rensning av grusytan och vid behov även påfyll-
ning av grus och beskärning av infattningshäckar. Kostnad för iordnings-
ställande kan tillkomma. 

Skötsel genom avtal 
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Den som tecknat skötselavtal

TVÄTTNING AV GRAVSTEN
Tvättning av gravsten vart tredje år, per år och gravsten                130 :- 

För tvätt vid enstaka tillfällen (ej avtalskund) se sidan 6.

TVÄTTNING AV STENRAM
Tvättning av stenram vart tredje år, per år och ram
Enkelgrav                       80 :-
Dubbelgrav                  110 :-
Gravar därutöver, per styck        80 :-

PLANTERING OCH DEKORATIONER
Minipåsklilja i kruka, per styck                     50 :-
Höstplantering med ljung, per styck                    50 :-
Krans av granris eller mossa, per styck                    140 :-
Bukett av granris, per styck                     140 :-
Köp och tändning av gravljus, per styck                 100 :-     
Har du inte något skötselavtal tillkommer
en kostnad per grav på                     70 :-
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TVÄTTNING AV GRAVSTEN OCH GRAVRAM
Tvättning upp till 20 minuter                370 :-
Därefter per varje påbörjad 20 minut               110 :-
Timpris                    590 :-
Arbetskostnad per timme                 470 :-
Igenläggning av planteringsyta                                 250 :-
Byte/påfyllning av gödslad planteringsjord               250 :-

                              
IFYLLNING AV TEXT
Målad text, per tecken        40 :-
Förgylld text per ett tecken                       80 :-
Demontering och återmontering av gravsten 
inklusive tvätt                 1 200 :-
Detta är ett arbete vi utför under vinterhalvåret då det är mindre att göra 
ute på våra kyrkogårdar och vi inte är beroende av vädret. Be om offert.

ÅTGÄRD AV INSTABIL GRAVSTEN
Förankring av gravsten upp till 0,5 m² per styck.                  
Beställs skriftligen.              2 300 :- 
Vid gravstenar större än 0,5 m² lämnas offert på arbetet.

GRUSNING AV GRAVPLATS
Enkelgrav                                 300 :-
Dubbelgrav                   470 :-
Gravar därutöver, per styck                               240 :-

FÖRNYELSE AV GRAVRÄTT   
Förnyelse i 15 år för                 700 :-

Tjänster 
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ETT MILJÖVÄNLIGT ALTERNATIV 
Att återanvända gravstenar är en viktig del i vårt miljöarbete, samtidigt 
som ett äldre hantverk och kulturarv kan bevaras för framtiden. Genom 
att välja en återanvänd gravsten bidrar du även till att minska koldioxid-
utsläppen genom färre transporter. 

Du betalar inget för materialet utan bara för bearbetning, transport och 
kostnader som tillkommer i samband med försäljning. 

För mer information och prisuppgifter, ring:  
Telefon  036-30 35 04 mellan klockan 8.00 - 16.00.

Återanvända gravstenar

Före bearbetning. Efter bearbetning
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping
Telefon:  036 - 30 35 06

Telefontider
Helgfria vardagar måndag – fredag
Klockan:  9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Mejladress:  Jonkoping.kyrkogardsforvaltning@svenkakyrkan.se
Webbadress:  svenskakyrkan.se/jonkoping

Vi finns också på instagram! 
Följ oss på:  @jonkopingskyrkogardar och ta del av det dagliga arbetet.
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