Gravskötsel
Ibland finns varken tiden eller orken.
Vi kan hjälpa dig.

Prislista Innerstadens kyrkogård 2022

Beställ gravskötsel senast 31 mars

GRAVSKÖTSEL
För dig som vill plantera blommor själv och har en
kist-, eller urngrav som ligger i sammanhängande gräsmatta.				
Vi byter jord och vattnar, rensar ogräs i planteringsytan, plockar bort vissna
blommor och blad, kantskär, vårstädar och höststädar.

621 kr

Skötsel av kistgravar med grus, och kistgrav med gräs som har häck/ram.
Olika pris beroende på storlek på graven, se mått på graven.
Vi rensar hela grusytan alternativt klipper gräsytan samt byter jord och vattnar,
rensar ogräs i planteringsytan, plockar bort vissna blommor och blad, kantskär,
vårstädar och höststädar.
Mått på graven
Max 9 m2 (3 x 3 m)										828 kr
Max 18 m2 (3 x 6 m)										960 kr
Max 36 m2 (6 x 6 m)									
1 081 kr
Begravningsverksamheten klipper alla häckar.
Enbart vattning											300 kr
Om du själv byter jord, planterar och rensar ogräs så vattnar vi.
SOMMARBLOMMOR
VAL AV VÄXTER
Varje säsong utvärderar vi hur blommorna har fungerat under sommaren genom
de åsikter vi får in av kunderna och hur vi själva har upplevt att de fungerar.
Detta gör att blompaketen kan förändras från år till år.
Eftersom vi är miljöcertifierade så väljer vi att inte använda blommor som
behandlats med retarderingsmedel (tillväxthämmande medel).
Sommarplantering inklusive gravskötsel – Kist- och urngrav i gräsmatta			
I avtalet ingår sommarplantering och gravskötsel.

939 kr

Vi planterar det vi anser lämpligt beroende på hur graven och stenen ser ut.
Alla blompaket är för en enkelgrav.
Vi planterar på bägge kyrkogårdarna mellan den 10 juni – 20 juni.
De lägre paketen innehåller 5 mellanstora blommor och 5 kantväxter.
Paket 1: Tagetes ’Fireball’ och Timjan ‘White’ Paket 2: Marylandzinnia Double Zahara ’Mix’ och
Timjan ‘White’
Det högre paketet innehåller 2 större blommor och 5 kantväxter.
Paket 3: Biskopsdahlia Happy Days Red och Isopscufea Myrto ‘White’

Sommarplantering inklusive gravskötsel av kistgravar med grus, och kistgrav med
gräs som har häck/ram. Olika pris beroende på storlek på graven, se mått på graven.
Mått på graven
Max 9 m2 (3 x 3 m)									1 141 kr
Max 18 m2 (3 x 6 m)									1 262 kr
Max 36 m2 (6 x 6 m)									1 399 kr
Plantering för dig som redan har ett skötselavtal				
Du kan komplettera med endast plantering om du inte planterar själv.
Blompaketen är för en enkelgrav så har du en större blomrabatt
kan du beställa fler paket.

318 kr/st

HÖSTPLANTERING
Ljungen planteras ut i slutet av september.
Ljung 1 st											 80 kr/st
2 eller fler 											 60 kr/st
Återställande av igenvuxen grusgrav
Vi skalar av gruset på graven och lägger ut markduk för att sedan fylla på nytt grus.
Vid komplettering av tjänsten *”Krattning av grusgrav” lämnar vi 5 år garanti.
Olika pris beroende på storlek på graven, se mått på graven.
Mått på graven
Max 9 m2 (3 x 3 m)									 800 kr
Max 18 m2 (3 x 6 m)									1 000 kr
Max 36 m2 (6 x 6 m)									2 000 kr
Kvarter 16 & 19 (urngravar) 							 300 kr
* Krattning av grusgrav 2 ggr/sommarsäsong						
TVÄTT AV GRAVSTEN
Tvätt av gravsten, storlek upp till 0,20 m2						
Tvätt av gravsten, storlek upp till 0,40 m2						
Vid större gravstenar, kontakta kyrkogårdsexpeditionen,
tel: 0920-26 48 23, för prisförslag.
Vi tvättar inte stenar med guldtext eller målad text.
ÖVRIGA TJÄNSTER
Vi åtar oss i vissa fall att göra mindre renovering av gravplatser,
såsom rätning av ramar m.m. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen,
tel: 0920-26 48 23, för prisförslag.
Montering och rätning av gravstenar
Vi tillhandahåller inte tjänsten montering-, eller rätning av gravstenar.
Vi föreslår att ni vänder er till ett stenhuggeri om ni behöver hjälp
med att säkra eller räta på er gravsten. De kan även hjälpa er om ni
behöver fylla i text på stenen.

300 kr
500 kr
700 kr

TIDSBESTÄMDA GRAVSKÖTSELAVTAL
ETTÅRSAVTAL
Gäller för ett kalenderår och är ett tillsvidareavtal så länge du önskar. Du betalar en fast avgift,
enligt fastställd prislista, och betalar i förskott för kommande år.
AVRÄKNINGSAVTAL
Tecknas för en period omfattande 4 – 25 år. En summa pengar betalas in varifrån skötselavgiften
dras varje år. Skötseln vara så länge pengar finns, vilket beror på kostnadsutvecklingen av bland
annat blommor. Vi garanterar ett visst antal år vid avtalets ingång.
EXEMPEL OCH FÖRKLARING AV AVRÄKNINGSAVTAL
Gravskötsel och Sommarplantering kostar 939 kr enligt 2022 års prislista och avtalet tecknas
för 10 år.
939 kr x 10 år = 9 390 kr x 1,7 = 15 963 kr
När man beställer ett avräkningsavtal så betalar man in för en längre tid framåt. Eftersom vi inte
vet hur priserna ser ut i framtiden så är summan uppräknad. Varje år drar vi från inbetalda pengar
enligt den prislista som gäller för året.
Om man beställer för 10 år så betalar man alltså för kommande prishöjningar. Däremot så förlorar
man inga pengar i slutändan för om det finns pengar kvar när de 10 åren har passerat så fortsätter
vi sköta graven tills pengarna är slut.
Om däremot priserna skulle gå upp väldigt mycket så att pengar tar slut före de 10 åren passerat
så är vi ändå skyldiga att sköta graven i 10 år, det är allt så en garantitid man har. Det är samma
sak som att betala mot årlig faktura, bara det att man har betalt in en klumpsumma pengar som vi
drar ifrån i stället för att skicka en faktura varje år.

Vem kan teckna avtal och beställa gravskötsel?
Bara du som gravrättsinnehavare eller ombud för gravrättsinnehavaren kan teckna avtal eller beställa gravskötsel, under förutsättning att det finns en gravrätt.
Gravrätten kan förnyas när upplåtelsetiden har gått ut.

