Prislistor gravskötsel budget 2022
2022 fortsätter vi arbetet med att gräva ner plastlådor vid de gravar som köper grundskötsel av
församlingen.

GRÖN ETIKETT:
GRÖN ETIKETT:
GUL ETIKETT:
BLÅ ETIKETT:
VIT ETIKETT:

Gravplats med planteringsyta inkl. plantlåda 58x39cm

650 kr

Gravplats med planteringsyta inkl. plantlåda 29x39cm, 2st

750 kr

Gravplats utan planteringsyta, trimning och gräsklippning

350 kr

Gravplats med planteringsyta, endast trimning

300 kr

Mönsterkrattning av sandgrav, ca 12 ggr/år
650 kr
Vid beställd gravskötsel, grön etikett, går det att komplettera med någon av följande planteringar:

Vårplantering under april
Pensé inkl påfyllning jord

150 kr/8 st
19 kr/st vid 8 eller fler
25 kr/st vid mindre än 8 st

Sommarplantering t ex Begonia, under juni, färdigt till midsommar
Sommarblommor 5st inkl jord

375 kr/5 st
75 kr/st vid fler än 5
90 kr/st vid 1-4 st

Höstplantering under september, oktober
Ljung inkl påfyllning jord

250 kr/4 st
63 kr/st vid fler än 4 st
80 kr/st vid 1-3 st

Övriga tjänster
Vinterkrans vid Allahelgonsdag
Ljuständning inkl. ljus (brinntid 36 timmar)
Extra ljus på samma grav
Ljuständning inkl ljus (brinntid 100 timmar) samt lån gravlykta
Köp av planteringslåda 58x39 cm, inkl montering, utan skötsel (vid egen skötsel)
Byta från planteringsyta med låda till utan låda eller gräs
Byta från planteringsyta utan låda till gräs
Anlägga planteringsyta utan låda
Lägga ner gravsten vid grav, byte från stående (krävs godkännande)
Ta bort gravsten vid grav men behålla gravrätt (krävs godkännande)

200 kr/st
60 kr/st
25 kr/st
100 kr/st
1 500 kr/st
750 kr
300 kr
500 kr
2 500 kr
1 500 kr

Gravskötselavtal
Vi erbjuder ettårigt skötselavtal (kalenderår) med automatisk förlängning ett år i taget. Faktura
skickas i början av året med 30 dagars förfallotid. Vi påbörjar ingen skötsel eller plantering innan
fakturan är betald.
När gravskötselavtal tecknats innebär det att Kyrkogårdsenheten garanterar att graven hålls i ett
vårdat och värdigt skick, undantaget gravvården som gravrättsinnehavaren fortfarande själv har
ansvaret för.

Vid skötsel av gravplats med planteringsyta ingår jord, gödsel, vattning, rensning,
trimning och borttagande av snittblommor samt utbrunna gravljus.

Vid skötsel av gravplats utan planteringsyta ingår gräsklippning samt trimning runt
gravsten.

Vid skötsel av gravplats med planteringsyta, endast trimning, planteringsytan
sköts av gravrättsägaren.
Väljer du att sköta gravplatsen själv, 1-1,5 kvm beroende på placering av gravsten, innebär det att
du ska hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Tänk då på att du ska klippa gräs, trimma
gräskanter, hålla planteringsytan fri från ogräs samt ta bort vissna blommor och utbrunna ljus.

