BESTÄLLNINGSBLANKETT
Beställarens namn

Grav nr

Kvarter

Beställarens person nr

Solna
kyrkogård
Post nr

Ulriksdals
begravningsplats
Ort

Beställarens adress

GRAVSKÖTSEL Alternativet ”gräs-eller trimningsskötsel” går ej att kombinera med plantering.
Urngrav
Urngrav med fris
Kistgrav (1,2 x 2,4 m)
Kistgrav med fris (1,2 x 2,4 m)
Kistgrav (2,4 x 2,4 m)
Kistgrav med fris (2,4 x 2,4 m)
Grässkötsel, ingen planteringsyta
Eller
Trimningsskötsel, planteringsyta
VÅRBLOMMOR – beställ senast 28 januari
Påskliljor i kruka ”Tête à tête”
Penséer minst 5 st Gul
Lila
Röd
Orange
SOMMARBLOMMOR – beställ senast 30 mars
Isbegonia minst 5 st
Röd
Rosa
Knölbegonia
Röd
Gul
Pelargoner
Röd
Rosa
Lobelia minst 5 st
Vit
Blå
Marguerit
Fuchsia ”Göteborskan”
Silverek minst 5 st
Tagetes minst 5 st
Gul
Orange
Lyckliga Lotta
Röd
Vit

Pris/år
560 kr
651 kr
651 kr
812 kr
742 kr
994 kr
259 kr
Antal

Vit

Ljusblå

Vit
Vit

Ceriserosa

Blå

Pris/st
45 kr
15 kr

Antal Pris/st
15 kr
50 kr
45 kr
15 kr
40 kr
55 kr
15 kr
15 kr
45 kr

HÖSTBLOMMOR – beställ senast 31 augusti
Ljung
Vit
Lila
Silverek minst 5 st

Antal Pris/st
50 kr
15 kr

VINTER ÖVRIGA ARTIKLAR – beställ senast 31 augusti
Grankrans med dekoration
Grankrans utan dekoration
Granristäckning (bunt)
Gran girland 1,5 m
Gravljus inkl. tändning Alla Helgons dag
Gravljus inkl. tändning 1:a Advent
Gravljus inkl. tändning Juldagen

Antal

Pris/st
200 kr
150 kr
90 kr
395 kr
30 kr
30 kr
30 kr

SUMMA BESTÄLLNING (med reservation för eventuell prishöjning)
Underskrift

Ort & datum

Namnförtydligande

Telefon nr

Fyll endast i blanketten om du önskar förändra eller komplettera din nuvarande beställning
Blanketten skickas till Solna Kyrkogårdsförvaltning, Kaplansgården, Prostvägen 10, 171 64 Solna
Dina personuppgifter kommer enbart att användas inom begravningsverksamheten i enlighet med GDPR. Dina
uppgifter införs i gravbok/gravregister och utgör underlag för erbjudande om förnyelse av gravrätt, för övrig
kommunikation med gravrättsinnehavare samt erbjudande och fakturering av gravskötsel

kr

Solna Kyrkogårdsförvaltning informerar
Som gravrättsinnehavare kan Ni välja att sköta Er gravplats själv eller att beställa tjänsten från
Solna Kyrkogårdsförvaltning.
Väljer Ni att sköta graven själv ansvarar Ni för att gräset hålls kort, att kanterna runt
planteringsytan putsas och att ytan hålls fri från ogräs. Stenar eller andra föremål som kan
slungas iväg av gräsklippare eller trimmer och orsaka skada på person får ej placeras på
graven. Gravlyktor och ljus får endast placeras ut på gravarna under perioden 1 oktober till 30
april. Står de kvar under annan tid utgör de en arbetsmiljörisk för vår personal vid gravskötsel.
Gravlyktor ska vara borttagna senast 2 maj. Kvarvarande gravlyktor kommer att avlägsnas
och placeras vid materialgården på Solna kyrkogård. På Ulriksdals begravningsplats placeras
lyktorna bakom gamla ekonomibyggnaden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar inte för
omhändertagna lyktor. Efter kommande allhelgonahelg kommer kvarvarande lyktor att
kasseras
Bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten förverkas. Gravrättsinnehavaren skall hålla
gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 7 kap 3 § Begravningslagen.
I avgiften för gravskötsel ingår:
 Trimning och gräsklippning på graven samt runt gravvården (sten, fris, etc.) under
skötselsäsongen, som sträcker sig från maj t.o.m. sep.
 Vårstädning med början under april månad. Kyrkogården krattas. Vinterdekorationer,
vissna växter, utbrunna ljus och marschaller tas bort. Vissna perenner beskärs.
 Beskärning av rosor utförs när bladknopparna är synliga.
 Kantskärning runt gravens planteringsyta, luckring samt påfyllning av planteringsjord
 Rensning av ogräs på planteringsytan 4 gånger under sommarsäsongen.
 Höststädning av gravytan under oktober månad. Vissna växter och säsongsblommor tas
bort.
 Efter storhelger såsom Kristi himmelsfärd, Allhelgona och jul plockas utbrunna gravljus
och marschaller bort då väderleken tillåter.
Gravskötseln kan kompletteras med plantering av blommor, vinterdekorationer och
gravljuständning.
I avgiften för grässkötsel ingår:
 Det är endast gräs framför gravstenen och ingen planteringsyta, enbart blommor i
vas. Vi klipper gräset och tar bort vissna blommor i vas, under perioden maj t.o.m. sept.
Vi tar bort vinterdekoration och utbrunna gravljus.
I avgiften för trimningsskötsel ingår:
 Det finns en planteringsyta framför gravstenen som innehavaren själv sköter.
Vi klipper gräset runt planteringsyta och gravsten under skötselsäsongen, som
sträcker sig från maj t.o.m. sep Vi tar bort vinterdekoration och utbrunna gravljus.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder även mot en avgift riktning och tvättning av gravstenar.
För prisuppgift kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
SOLNA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
POSTADRESS: Kaplansgården, Prostvägen 10, 171 64 Solna
TELEFON: 08-546 647 00 FAX: 08-546 647 50
Expeditionen är öppen mån-fre 09:00-12:00
E-POST: solnakyrkogard@svenskakyrkan.se

