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Gravskötsel 

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och 
tillfälle till eftertanke. 
Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan församlingen och 
gravrättsinnehavarna. 
Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan församlingen sköter 
övriga delar av begravningsplatsen. 
Som innehavare av graven kan Du välja att sköta den själv eller ge oss 
skötseluppdrag. 

 

Skötselavtal 

Under skötselsäsongen maj – september ingår i skötselavtalet: 

* Allmän tillsyn varje vecka 
* Vattning  
* Rensning av ogräs och borttagning av vissna blommor 

Skötsel kistgrav  750 kr 

Skötsel urn/varvs grav                     600 kr 

 

Planteringsavtal 
Hos oss kan du beställa plantering. Vi förmedlar plantering av vårblommor och 
sommarblommor, samt höstplantering. 
 

Vårplantering(Endast Tierps kyrka) 

Omgrävning, jordförbättring och plantering ingår i priset. 

Penséer   20 kr/st 
 

Sommarplantering 

Omgrävning, jordförbättring och plantering ingår i priserna. 
Vaktmästarna väljer växter med hänsyn till plats, lämplighet och variation. 

Stor blomma  50 kr/st 

Liten blomma  25 kr/st 
 



Höstplantering 

Planteringsavgift ingår i priset 

Ljung första plantan  75 kr/st 

Extra ljungplantor                              35 kr/st   

 

Övrig plantering 
Planteringsavgift ingår i priset 
 
Morsdagsros  75 kr/st 
 

 

Höst och vinterdekoration 

Krans läggs ut till Alla helgons dag. 
Ljuständning går att beställa till Alla helgons dag, farsdag, första advent, 
julafton och nyår. 

Krans   200 kr/st 

Gravljus     30 kr/st 

 

Vatten och vaser 

Vatten finns i kranarna från mitten av maj till slutet av oktober, beroende på 
väder. 
Vaser av plast finns tillgängliga i vasställ vid serviceplatser på kyrkogården. 

 

Gravlyktor och gravljus 

Gravlyktor och gravljus får sättas på gravplatsen, ej gravljus i glas pga. 
skaderisken. 
För att underlätta skötselarbetet och för att minska brandrisken skall 
gravlyktorna och gravljusen placeras där endast under tiden 1 oktober –  
31 mars. 

 

 



Du som gravrättsinnehavare 
Som gravrättsinnehavare ansvarar man för: 

* Att graven sköts om. 
* Stenens säkerhet och eventuell rengöring eller renovering. 
* Anmäla nya kontaktuppgifter (vid tex flytt). 
* Anmälan av ny gravrättsinnehavare. 
* Godkännande av ny gravsättning. 

En grön skylt på din grav betyder att vi vill komma i kontakt med dig av någon 
anledning men saknar dina kontaktuppgifter, hör av dig till oss snarast. 

Tillsammans ansvarar vi för att kyrkogården ska vara en vacker och rofylld 
plats. 

 

Kontakta oss 

Om du vill förändra ditt skötselavtal, beställa plantering, ändra adress eller 
ställa praktiska skötselfrågor m m. 

Kyrkvaktmästare: 

Besöksadress: Tierps sockenkyrka. Besöksadress: Söderfors kyrka. 
tel. 0293-503 35   tel. 0293-308 44 

 

Pastorsexpeditioner: 

Besöksadress: Tierpsgården, Backbrovägen 3 
Telefon och besökstid: tisdagar kl 13.00- 15.00 och torsdagar kl 10.00- 12.00. 
Tel. 0293-501 91 
Mejl: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Besöksadress: Söderfors församlingshem, Tamms väg 6 
Telefon och besökstid: torsdagar kl 10.00- 12.00 
Tel. 0293-303 10 
Mejl: linn.hoffren@svenskakyrkan.se 

 
Tierp-Söderfors församling 


