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Priser på gravskötsel,
grundskötsel samt
sommarvattning
Som gravrättsinnehavare kan man välja att själv sköta
gravplatsen eller överlåta arbetet till oss på kyrkogårdsförvaltningen. Gravskötsel av en enskild grav
faller inte under begravningsavgiften eller kyrkoavgiften och därför tar vi ut en avgift för denna tjänst.
Om du låter oss ta hand om gravskötseln så behöver
du inte tänka på plantering och underhåll, det gör vi
åt dig. Välkommen att beställa.

Våra olika tjänster
Vi erbjuder följande alternativ av full skötsel :
Årsskötsel (löpande fakturering) med planteringsmått
under 50 cm kostar 900 :- per år, 50-100 cm 1050 :och över 100 cm 1200:-.
Treårsskötsel, ta summan per år gånger tre.
Sommarvattning av växter ni själva planterat kostar
400 :- per vattningssäsong ( 1 maj-30 sep.)
Grundskötsel (trimning av gräs, krattning av grus,
samt vår– och höststädning med borttagning av löv
och grenar) 200:-

Din beställning

Gravskötselbeställning

Beställningen skickas till: Kvismare församling,
Göksholmsvägen 6, 71572 Stora Mellösa.

Gravplats och gravplatsnummer:
________________________________________

Senast 31 december 2021 behöver den vara
oss tillhanda.

________________________________________

När vi fått beställningen skickar vi en faktura
på beställd gravskötsel.
Observera att beställning av treårig skötsel inte blir
löpande, utan ni får förfrågan om att förnya efter de
tre åren.
Andra skötseltyper faktureras löpande varje år.
Kontakta oss om ni har frågor, vi hjälper er gärna.

Beställarens namn: _________________________
Gatuadress: ______________________________
Postadress: _______________________________
Telefon: _________________________________
Här nedan görs val av skötsel, kryssa i rutorna

Gravskötsel: Årsskötsel
Treårsskötsel

Kontakta oss
Kvismare församling
Göksholmsvägen 6
715 72 Stora Mellösa
Tel. 019– 58 61 00
kvismare.forsamling@svenskakyrkan.se
Besök oss på vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/kvismare

Planteringsmått:
Under 50 cm
50-100 cm
100 cm och längre
I ovanstående gravskötsel ingår vår– och sommarplantering med ettåriga växter, samt grundskötsel
med trimning av gräs eller gruskrattning.
Kyrkogårdsförvaltningen står för val av växter.

För dig som sköter graven själv

Endast sommarvattning

Väljer du att sköta graven själv behöver du tänka på
att du ska sköta hela gravens yta genom att klippa
gräs, putsa gräskanter, rensa eventuellt grus samt hålla
planteringsytan fri från ogräs.

(vattning av växter ni själva planterat.)

Grundskötsel
(Grundskötsel innefattar trimning av gräs, samt vår
– och höststädning med borttagning av löv och
grenar, dock ej borttagning av blomplantor.

