
Gravplatser

Prislista 2023 



Priser för växter/st

VÅRPLANTERING
Pensé    30 kr 
Morsdagsros   170 kr
 

SOMMARPLANTERING
Begonia Solenia  60 kr
Isbegonia   30 kr
Lobelia   30 kr
Silverek   30 kr

 

HÖSTPLANTERING
Ljung     60 kr

ÖVRIGA DEKORATIONER
Vinterdekoration  220 kr
Ljus till allhelgona  175 kr
 

För att kunna beställa blom- 
plantering krävs ett skötselavtal!

Gravskötsel gravplats med planteringsyta
Årsunderhåll av gravplats, avser att hålla gravplatsen 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 

vinterkransar och vinterdekorationer. 
• Vårgrävning samt gödsling av planteringsyta.

Årskostnad 650 kr
Möjlighet finns att teckna ettårigt löpande avtal alt. treårigt  
fasttidsavtal. Tillval av plantering av växter, se nästa sida

Skötsel grusgrav
• Årsunderhåll gravplats med befintlig grusbeläggning. 
• Grusbeläggningen rensas och krattas.

Årskostnad 500 kr
Möjlighet finns att teckna ettårigt löpande avtal alt. treårigt  
fasttidsavtal. 

ÖVRIGT
Skötsel utförs mellan 15/5-30/9
    

• Vårblommor planteras innan morsdag. Beställ senast 4/4.
• Sommarblommor planteras innan midsommarafton.  

Beställ senast 16/5.
• Höstljung planteras september. Beställ senast 10/8.
• Vinterdekorationer (krans) läggs ut innan allhelgonahelgen. 

Beställ senast 29/8.
• Gravlykta placeras ut vardagar inför allhelgonahelgen.  

Beställ senast 17/10.
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Kyrkogårdsexpeditionen tel: 0611-288 90 
Öppet: måndag-tisdag kl 9.30-11.30 och 12.30-14.00  
  torsdag kl 9.30-11.30 
 
Besöksadress: Byåker 240, (vid Säbrå kyrka) 871 93 Härnösand 
E-post: harnosand.kyrkogard@svenskakyrkan.se

På grund av olycksrisken vid gräsklippning och trimning får inte  
förvaring av föremål bakom gravvården förekomma. Föremål av glas 
såsom glasburkar, vaser och ljus får inte placeras på gravplatsen. 

Arbetskostnad
• Timkostnad vaktmästare     650 kr 

(minsta timdebitering 30 minuter)

Övriga tjänster
• Igensådd av planteringsyta     300 kr 

• Påfyllnad grus      400 kr

• Plakett i askgravlund (Säbrå, Stigsjö, Högsjö)   500 kr  

• Minnesbok askgravlund (Nya kyrkogården)   350 kr

Förnyelse av gravrätt 15 år                           1500 kr

Alla priser gäller fr om 2021-01-01


