Prislista 2021

Skötsel och plantering på Eskilstuna pastorats kyrkogårdar.

Prislista 2021
Som gravrättsinnehavare har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att
hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Du kan välja att sköta gravplatsen helt
själv eller vända dig till oss och välja det skötselalternativ som passar just dig.
Gravskötseln debiteras mot en årlig faktura innehavande år.
Grundskötsel
Vårstädning, klippning av gräs och rensning av grus på gravplats.
Borttagning av krans, ris och vasblommor.
Grundskötsel 240 kr
Grundskötsel skogen 135 kr
Rabattskötsel
Grundskötsel, vattning, gödsling, rensning och luckring,
kantskärning och höstgrävning ingår. Samt byte av jord en gång per år.
Rabattskötsel 645 kr
Rabattskötsel perenner
Grundskötsel, vattning, rensning, gödsling, kantskärning och
höstgrävning ingår. Samt påfyllnad av jord en gång per år.
Rabattskötsel perenner 505 kr
Paket vår/sommar
Lilla paketet 865 kr

8 penséer, 5 sommarblommor

Mellan paketet 920 kr

8 penséer, 8 sommarblommor

Stora paketet 1055 kr

11 penséer, 11 sommarblommor

Paket perenner
Plantering, grund och rabattskötsel ingår i
priset. Från år två behövs endast perennaskötsel.
2-5 perenner 830 kr
5-8 perenner 1095 kr
Paket höst 240 kr
Rabattskötsel krävs för plantering av ljung
2 Höstljung + 1 granrisdekoration
Tvätt av gravanordning
Tvätt utförs vår och höst.
Tvätt av liten gravanordning 260 kr
(mindre än 0,5 kvm)
Tvätt av stor gravanordning 375 kr
(0,5-1 kvm)
Varje gravplats skyltas med gravplatsnummer. På skylten finns också en färgmarkering, som
används som information för att rätt skötsel och plantering ska utföras.
Nedan kan du se vad de olika färgerna betyder.

Färgmarkeringarnas betydelse
Svart

Ingen skötsel

Grön

Grundskötsel, skogsskötsel

Vit

Perennaskötsel

Blå

Rabattskötsel

Orange

Lilla paketet (8 penséer, 5 sommarbegonia)

Gul

Mellan paketet (8 penséer, 8 sommarbegonia)

Röd

Stora paketet (11 penséer, 11 sommarbegonia)

Lila

Specialare (avvikande antal eller andra sorts blommor)

Gravärenden, expedition
Åsbyvägen 16, 632 22 Eskilstuna
Telefon: 016-40 33 760
svenskakyrkan.se/eskilstuna

