
Gravskötsel - prislista 2022
 
INFORMATION FRÅN MALMÖ KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

KONTAKTA MALMÖ KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING 
 
Kundtjänst:  
Tel 040-27 92 00 
 
Besöksadress:  
Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151 
Med bil: infart via Scheelegatan 38 
 
Postadress: 
Box 16017, 200 25 Malmö 
 
E-post:  
kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 
 
Webbsida:  
www.svenskakyrkan.se/malmokyrkogard



Artikel eller produkt (Pris per år)      Pris
Grundskötsel urn-/gräsgrav <2 kvm      769 kr
Grundskötsel gräsgrav 2,00 -2,99 kvm      949 kr
Grundskötsel gräsgrav 3,00 -3,99 kvm   1 199 kr
Grundskötsel gräsgrav >4 kvm    1 399 kr
Grundskötsel singelgrav 2,00 -3,49 kvm 999 kr
Grundskötsel singelgrav 3,5 -7,49 kvm 1 299 kr
Grundskötsel singelgrav 7,5 -10,49 kvm 1 549 kr
Grundskötsel singelgrav 10,5 -14,99 kvm 1 999 kr
Grundskötsel singelgrav 15,00 -19,99 kvm 2 499 kr
Grundskötsel singelgrav >20 kvm 2 999 kr
   
Påskblomma 99 kr
Vårblommor mix, (endast skötselkund)  299 kr
Vårblommor mix, liten planteringslåda*, (endast skötselkund)           199 kr
Vårblommor mix, stor planteringslåda*, (endast skötselkund)           249 kr
Penseer, 4 st 119 kr
Penseer, 8 st 199 kr
Penseer, 16 st 359 kr
(Bevattning ingår till och med vecka 22)
Sommarblommor mix, (endast skötselkund) 349 kr
Sommarblommor mix, liten planteringslåda*, (endast skötselkund) 199 kr
Sommarblommor mix, stor planteringslåda*, (endast skötselkund) 319 kr
Isbegonior, 4 st 129 kr
Isbegonior, 8 st 199 kr
Isbegonior, 16 st 359 kr
(Bevattning ingår till och med vecka 38)
Höstblommor mix, (endast skötselkund) 229 kr
Höstblommor mix, liten planteringslåda*, (endast skötselkund)  149 kr
Höstblommor mix, stor planteringslåda*, (endast skötselkund)      229 kr
Ljung, 1 st  149 kr
Ljung, 2 st  249 kr
Ljung, 4 st  399 kr
(Bevattning ingår till och med vecka 44)

Artikel eller produkt         Pris
Alla helgons dag-paket (blomma, ljus, digitalt foto) 249 kr
Ljus till Alla helgons dag 129 kr
Blomma till Alla helgons dag, (cyklamen) 99 kr
Grankrans till Alla helgons dag 199 kr
Mosskrans till Alla helgons dag 199 kr
Julpaket (grankrans, ljus, digitalt foto) 349 kr
Grankrans till jul 199 kr
Mosskrans till jul 199 kr

Granristäckning, per kvm (inklusive borttagning) 249 kr

Säsongpaket bas (endast skötselkund) 1 099 kr
Säsongpaket bas, liten planteringslåda*, (endast skötselkund) 799 kr
Säsongpaket bas, stor planteringslåda*, (endast skötselkund) 1 049 kr
Säsongpaket premium, (endast skötselkund) 1 399 kr
Säsongpaket premium, liten planteringslåda*, (endast skötselkund)

1 049 kr
Säsongpaket premium, stor planteringslåda*, (endast skötselkund)
 1 349 kr

Digitalt foto av gravplats 129 kr
Blomma eller dekoration speciell dag, inklusive ljus 295 kr
Rengöring av gravsten För pris, kontakta kundtjänst

Med reservation för eventuella förändringar.

Grundskötsel, januari-december. I tjänsten ingår rengöring samt  
regelbunden tillsyn av gravplatsen, borttagning av vissna snittblommor 
varje vecka, påfyllning av jord och singel vid behov (ej varje år).

Bevattning ingår vid beställning av grundskötsel samt säsongblommor. 
Observera att bevattning ej kan beställas som separat tjänst. 
* Gäller endast befintlig planteringslåda.


