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Prislista 2022
Kalmars begravningsplatser

Prislista för gravplatsservice 2022
(priserna gäller till och med 31 december 2022)
Gravplatsskötsel (april till oktober)
Vad skötseln av en gravplats kostar beror på gravplatsens och rabattens
storlek. Kontakta förvaltningen, 0480-42 14 09, för uppgifter
angående aktuell gravplats.
Skötsel om rabatt saknas
Skötsel med rabatt mindre än 0,5 m
Skötsel med rabatt större än 0,5 m
Skötsel gravplatsyta

173 kronor
672 kronor
794 kronor
Ring för prisuppgift!

Gravskötselavtal
Du är välkommen att teckna flerårsavtal för 5–15 år.
Flerårsavtalen beräknas med årskostnad för gravskötseln uppräknat
med tre procent per år.
Skötselpaket – trädgårdsmästarens val
Paket med tre planteringar som vi väljer åt dig (vår, sommar, höst) och
skötsel.
Liten rabatt
1149 kronor/år
Stor rabatt
1465 kronor/år
❖

Plantering av växter

(priserna gäller vid beställd rabattskötsel – i annat fall tillkommer timkostnad för
plantering)

Vårblommor
Pensé, minipensé
40 vårlökar (påsklilja, minipåsklilja,
krokus, botanisk tulpan, scilla,
pärlhyacint), planteras på hösten
Kruka med minipåsklilja
Kruka med påskliljor

18 kronor
206 kronor
78 kronor
203 kronor

Sommarplantering (pris per planta)
Ageratum, isbegonia, lobelia, petunia,
tagetes, silverek
Afrikansk marguerite, cerise (stjärnöga)
Begonia Solenia (röd, rosa, vit)
Begonia Floribunda (knölbegonia)
Daggsalvia, blå
Fuchsia (Göteborgskan)
Margerit
Pelargon
Pysslingkrage, gul Mattram Santana

18 kronor
43 kronor
45 kronor
42 kronor
45 kronor
46 kronor
31 kronor
38 kronor
31 kronor

❖
Höstplantering (pris per planta)
Ljung (röd och vit)
Buskveronika
Hebe
Cyklamen
Granris (att täcka rabatten med)
Prydnadskål
Silverek (höst)
Vinterbär
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47 kronor
60 kronor
45 kronor
40 kronor
69 kronor
45 kronor
18 kronor
82 kronor
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Till helger
Kransutläggning Allhelgona
Utsättning av ljus Allhelgona, jul, nyår
eller valfritt datum
Snittblommor
Kruka med tulpaner till jul

148 kronor
89 kronor
203 kronor
203 kronor

❖
Plantering av perenner
(perenner planteras vår eller höst)
Skugga: funkia, flocknäva, julros, lungört, murgröna, nunneört, ormöga,
stensöta, vinca minor
Halvskugga: daggkåpa, flocknäva, fänrikshjärtan, kaukasisk förgätmigej,
revsuga, spetsmössa, skuggröna
Sol: röd- och grönbladig alunrot, flocknäva, kantnepeta, lammöron,
lavendel, stäppsalvia
Per planta, oavsett sort
79 kronor
Buskar med mera
Benved, gulbrokig (fin tillsammans med alunrot)
149 kronor
Rosor
226 kronor
Barrväxter, blommande buskar och övriga buskar enligt
överenskommelse – ring oss gärna!

Vi erbjuder också …
Grusning av gravplats, jordbyte och påfyllning i rabatt, beskärning av
buskar, rosor och andra perenner
Arbetstid
414 kronor/timme
Igenläggning av rabatt
240 kronor
Uppläggning av rabatt
240 kronor
Rengöring av gravsten
(april till oktober)
Upp till 1,5 meter
Större än 1,5 meter

212 kronor
337 kronor

Prisuppgifter för rengöring, reparation av gravstaket med mera lämnas
vid förfrågan.
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Kontakta oss gärna!
Välkommen att kontakta oss för
växtrådgivning, beställningar, reparationer
och prisuppgifter och om du har ytterligare
frågor angående sortiment!
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Gravplatsskötsel, priser, rengöring och reparation av gravstaket
med mera
0480-42 14 09, måndag–fredag 9–12
kalmar.serviceverksamheten@svenskakyrkan.se
Chef för begravningsverksamheten
Birgitta Linåker, chef för Service- och begravningsverksamheten,
0480-42 14 81,
birgitta.linaker@svenskakyrkan.se
Kalmar pastorat, Service-och begravningsverksamheten
Postadress:
Södra Vallgatan 25
392 31 Kalmar
Besöksadress:
Kungsgårdsvägen 2A
www.svenskakyrkan.se/kalmar/kyrkogarden
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