Gravservice
vid Kumla, Hardemo och Ekeby kyrkogårdar 2023
Skötsel

Grundskötsel - vårstädning och gräsputsning.
Ingen plantering.					

280 kr / år

Sommarblommor - plantering av penséer till våren
och sommarblommor till sommaren. 					

1025 kr / år

Perenna växter - övervintrande växter som planteras
vid ett tillfälle och därefter ansas och sköts av vår personal. 800 kr / år

Tilläggstjänster
Påskliljor- stora eller små, sätts ut till påsk.				
Plantering av ljung - vit eller röd, planteras på hösten.
Ljuständning av flerdygnsljus- du får själv ange datum
eller tillfälle.					
Vinterkrans - läggs ut till Alla Helgons dag.				
Gravtäckare- läggs ut till Alla Helgons dag.				
Tvätt av sten - utförs vid några tillfällen under sommaren.
Bild av din gravplats - du får själv ange datum/tillfälle.
•
Bild skickad via sms					
•
Bild skickad via post					

70 kr / st		
70 kr / st
120 kr / st
175 kr / st
175 kr / st
450 kr / tim
60 kr
120 kr

(Observera - om beställningen av bild görs under året (2023) blir kostnaden 150 kr.)

Beställ på telefon 019-58 93 50, mån-tis, tors-fre kl. 08:00-12:00.
Ons kl. 13.00-16.00 eller på kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se
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Beställningsformulär för 2023
Tilläggstjänst för hösten 2022 görs per telefon.
Ring oss på telefon 019- 58 93 50 (mån-tis, tors-fre 8-12. Ons 13-16)
eller maila till: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se
Du kan också göra din beställning HÄR och skicka till:
Kyrkogårdsenheten, Box 6, 692 21 Kumla
Gravnummer:
Namn:
Adress:
Telefon:

Beställning av skötsel - För dig som inte redan gjort en sådan, välj en av dessa:
Grundskötsel
(Ingen skötsel av rabatten)
Sommarblommor (Grundskötsel ingår)
Perenna växter
(Grundskötsel ingår. Kan ej beställas om du har planteringslåda)

Beställning av tilläggstjänster - Kan väljas en eller flera:
Påskliljor		Stor 		Liten		antal: ________
Vit ljung		
antal: ________ (vid perennplantering sätts ljung ut i kruka)
Röd ljung		
antal: ________ (vid perennplantering sätts ljung ut i kruka)
Gravtäckare
Vinterkrans
Ljuständning av flerdygnsljus (Ange önskade datum/tillfällen nedan)
__________		__________		__________		__________
__________		__________		__________		__________
__________		__________		__________		__________
Tvätt av sten
Bild av gravplatsen
			
Bild skickad via sms
			
Bild skickad med post
(Ange önskade datum/tillfällen för bild)
__________		__________		__________		__________
__________		__________		__________		__________
__________		__________		__________		__________
								Välj betalningssätt på nästa sida.

Betalningssätt - välj ett av dessa:
Löpande beställning.
Du får tjänsten utförd varje år och betalar varje år tills du säger ifrån.
Fasttidsavtal 3 år.
Tjänsten utförs i tre år och betalas vid ett tillfälle. Ny förfrågan kommer att skickas
då avtalet snart upphör.
Avräkningsavtal.
Du betalar för det antal år du önskar och vi garanterar 60% av tiden och sedan så 		
länge pengarna räcker. Varje år dras den verkliga kostnaden från det inbetalade 		
beloppet. Ny förfrågan kommer att skickas då avtalet snart upphör.
Ange det antal år du önskar: ________

Välkommen med din beställning!

