GRAVSKÖTSEL 2019
Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning
Gravskötsel

Priser för växtmaterial m.m. (per styck)

Övriga arbeten som utföres

Skötsel kan tecknas mot årlig faktura eller genom
inbetalning till avräkningskonto, vilket innebär att
hela summan betalas in i förväg. Skötseln fortsätter
så länge det finns pengar på kontot.

Lök
Krokus, snödroppe
Tulpaner och påskliljor

8 kr
9 kr

Vårblommor
Pensé
Påskliljor i kruka

18 kr
42 kr

Grusning av gravplats 1-plats
Grusning av gravplats 2-plats
Jordbyte max 50 l planteringsjord
Jordbyte max 100 l planteringsjord
Matjordspåfyllning;
max 50 l planteringsjord
Rengöring eller justering av
gravvård, max 0,7 kvm stor
Imålning av text

Gravskötsel innefattar










vårstädning
putsning och rensning av rabatt
krattning
gräsklippning
vattning
klippning av häck inom gravplats
beskärning av växter
riktning av gravvård max 0,7 kvm
borttagande av skräp och vissna snittblommor

På hösten borttagande av ettåriga växter samt
iordningställande av blomstergrupper. På våren
avtäckning av granris, putsning och klippning av
rosor och prydnadsbuskar samt gödsling.

Årlig avgift för gravskötsel
Grusgrav eller gräs i upphöjd gravram
Enplats
Tvåplats:
Treplats
Större:

678 kr
845 kr
1040 kr
1140 kr

Gräsgrav med rabatt
Rabattens bredd (cm)

< 50:
51-100:
101-240:
> 241cm:
Gräsgrav utan rabatt:
Endast gräsputs:

495 kr
630 kr
750 kr
865 kr
245 kr
115 kr

Sommarblommor
Isbegonia, lobelia, tagetes, silverek
Petunia
Pelargon, knölbegonia
Fuchsia
Margerit

19 kr
22 kr
36 kr
37 kr
44 kr

Dubbning av gravvård
Normal sten utan överliggare
Normal sten med överliggare

315 kr
450 kr
230 kr
350 kr
220 kr
350 kr
35 kr/tecken
445 kr
630 kr

Övriga arbeten
lägsta debitering ½ timme

Höstblommor
Silverek
Höstljung

35 kr
37 kr

Snittblommor – per bukett
Sommartid maj – okt
Vintertid nov – april

260 kr
350 kr

Vinterdekorationer per styck
Liggande dekoration, bukett
Liggande dekoration, täckare
Krans
Granristäckning – urngrav
Granristäckning – < 120 cm
Granristäckning – > 120 cm
Ljus

120 kr
145 kr
130 kr
135 kr
185 kr
245 kr
75 kr

Planteringslåda–
inkl. montering och planteringsjord
Storlek 40x30
Storlek 60x30
Storlek 60x30 (plast)
Sugfilt till plateringslåda

1350 kr
1450 kr
1230 kr
25 kr/lpm

350 kr/tim
+ material
Priserna i prislistan gäller under förutsättning att
beställning sker senast:
Utföres:
Vårblommor: 1 april
senast maj
Sommarblommor: 1 maj
till midsommar
Vinterdekoration: 1 oktober till Allhelgonahelgen
Höstljung: 1 oktober
till Allhelgonahelgen
Granristäckning: 1 oktober
till Allhelgonahelgen

Övrig information
Det går även att beställa övriga växter såsom perenner
och plantskoleväxter till dagspris.
Kompostblandad jord till gravrabatter kan hämtas på
kyrkogårdarna utan kostnad. Kontakta kyrkogårdspersonalen.
För beställning kontakta Kyrkogårdsförvaltningen,
Peder Hardings väg 14, 621 45 VISBY
mån-fre kl 8.00 - 12.00
Tel: 0498-20 68 80
E-post: visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

