BESTÄLLNINGSBLANKETT
GRAVSKÖTSEL

kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor angående din
beställning eller vill få förslag på planteringspaket som passar just din grav.

Telefontider
Mån-fre 09.30-11.30

08-635 33 78
sundbyberg.grav@svenskakyrkan.se

BESTÄLLNINGSBLANKETT - GRAVSKÖTSEL
SKÖTSELAVTAL

ETTÅRSAVTAL

TREÅRSAVTAL

GRUNDSKÖTSEL

600 kr

1 800 kr

GRÄSPUTS/TRIMNING

250 kr

750 kr

PLANTERING
Vi hjälper gärna till att ta fram ett planteringspaket med perenner eller annueller som passar just din grav.
Kontakta oss på 08-635 33 78 eller sundbyberg.grav@svenskakyrkan.se så tar vi fram ett förslag
efter dina önskemål. Grundskötsel krävs för att beställa plantering av perenner och annueller.

ANNUELLER ETTÅRIGA VÄXTER
Isbegonia,

rosa

Silverek,

sommar

Ljung,

rosa

röd

PRIS/ST

vit

30 kr

höst

30 kr

vit

55 kr

Granriskrans

130 kr

Granrisbukett

130 kr

Lökpaket/påskliljor

50 kr

ANTAL

TRÄDGÅRDSMÄSTARENS VAL
Ja tack! Jag vill att trädgårdsmästaren väljer perenner/lök till min gravplats.
Det får kosta
		100:-*		350:-*		Valfritt belopp*
*= Engångskostnad för våra perenner och lökpaket
Annueller, ljung och vinterdekoration ingår ej utan måste beställas separat.
Observera att grundskötselkostnad tillkommer.
Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på
broschyrens baksida och skicka beställningen till:
Svenska kyrkan i Sundbyberg
Gravskötsel
Box 1170
172 24 Sundbyberg
När vi registrerat din beställning skickar vi en faktura till dig.
Ingen skötsel eller plantering sker innan vi mottagit betalning.

ANTAL 100 kr/perenn

PERENNER FLERÅRIGA VÄXTER
Alunrot, rosa
Alunrot, rödbladig
Blåfunkia
Funkia, grön/vit

grön/gul

Jätteprästkrage, vit
Koreansk plymspirea
Kaukasisk Förgätmigej, crémegul bladkant
Kaukasisk Förgätmigej, silver
Kungsmynta
Kärleksört, liten
Kärleksört, rosa
Kärleksört, rödbladig
Lavendel
Nepeta
Näva
Stjärnklocka, blå

vit

Stäppsalvia, blå

vit

rosa

VÅRBLOMMANDE PERENNER
Blåsippa
Gullviva
Violviva, gul

lila

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter på
broschyrens baksida och skicka beställningen till:
Svenska kyrkan i Sundbyberg
Gravskötsel
Box 1170
172 24 Sundbyberg
När vi registrerat din beställning skickar vi en faktura till dig.
Ingen skötsel eller plantering sker innan vi mottagit betalning.

ANTAL 100 kr/perenn

Gravplats (kvarter, gravnummer)

Beställarens namn

Beställarens adress

Postnummer och postadress

Telefon dagtid

Beställarens personnummer

Datum och beställarens underskrift
Jag är gravrättsinnehavare		
Jag har inhämtat gravrättsinnehavarens tillstånd att beställa skötsel eller plantering

Du kan skicka in beställningsblanketten eller göra beställningen direkt på vår hemsida.

Adress: Svenska kyrkan i Sundbyberg, Gravskötsel, Box 1170, 172 24 Sundbyberg
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sundbyberg/gravskotsel

AVTALSVILLKOR
Ettårsavtal
Avtalet gäller from år 2022 med automatisk förlängning ett år i taget under gravrättstiden.
Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som
begravningsverksamheten sänder till gravrättsinnehavaren.

Treårsavtal
Med början 2022-01-01 upphör 2024-12-31. Gravrättsinnehavaren erlägger en avgift i förskott mot
faktura. Ett treårigt avtal garanterar ett fast pris under avtalsperioden.

Uppsägning av avtalet
Ettårsavtal ska skriftligen sägas upp minst 3 månader före årskiftet. Ettårsavtalet kan sägas upp med
omedelbar verkan om avgiften för avtalet ändras. Om gravplatsen återlämnas till huvudmannen görs ingen
återbetalning av inbetalda pengar för gravskötsel utan skötseln fullgöres till avtalstidens slut.

