
Gravskötsel 



Gravskötselavtal
Erbjudande
Erbjudandet gäller ett år (kalenderår). Faktura skickas ut med automatik en 
gång per år. Administrationskostnad tillkommer. 
 
Avräkningsavtal
En summa pengar inbetalas till kyrkogårdsförvaltningen, minst 10 000 kr 
och max 1,5 prisbasbelopp. Avräkningar görs årligen enligt fastställd pris-
lista. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker, dock längst så länge som grav-
platsen används. 
 
Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan avsatta medel är förbru-
kade. För att avtal skall kunna tecknas måste gamla avtal vara utgångna eller 
inlösta. Administrationskostnad tillkommer. 



Skötselsäsongen  
pågår from  

1/3 - 30/11.

Skötselåtgärder 
Grundskötsel 
Vårstädning, putsning, och rensning av rabatt, kantning runt rabatt och 
sten. Vissnade lösa blommor tas bort, jordförbättring, beskärning av växter 
samt vattning. Höststädning inkl. borttagning av ettåriga växter. I grund-
skötsel ingår även borttagning av vårblommor inför plantering av sommar-
blommor.

Grusskötsel 
Rensning, städning samt prydnadskrattning av grus. Önskas skötsel av  
rabatt tillkommer grundskötselavgift. OBS! Vi säljer inte enbart skötsel av 
rabatt i en grusgrav. 
  
Vår– och sommarblommor 
Växter, gödsling, plantering, och iordningställande efter plantering.  
Förvaltningen komponerar rabatten. 

Granris/krans 
Utläggning av granris och krans. 



Ring oss gärna om du vill beställa gravskötsel!  
 

Prislista för gravskötsel 2022

Åtgärd Upp till  
0,30 m2

Upp till  
0,50 m2

0,50 -  
1,0 m2

1,0 m2

Grundskötsel 736 kr 817 kr 898 kr 979 kr

Vårblommor 168 kr 218 kr 240 kr 289 kr

Sommarblommor 271 kr 343 kr 507 kr 578 kr

Granristäckning 105 kr 136 kr 170 kr 203 kr

Summa: 1280 kr 1514 kr 1815 kr 2049 kr

Åtgärd 1 plats 
1,25 x 2,50

2 plats 
2,50 x 2,50

3 plats 
3,75 x 2,50

4 plats 
5,00 x 2,50

Grusskötsel 485 kr 620 kr 755 kr 890 kr

Övriga tjänster Pris

Plantering ljung Per st 78 kr

Gravljuständning inkl ljus: Allhelgona, 1:a advent Per st 75 kr

Granriskrans Per st 180 kr

Påskliljor kruka 125 kr

Administrationskostnad tillkommer på alla avtal. 100 kr

Anläggning av rabatt, tvätt av sten, justering av blom-
lister, samt övrigt arbete debiteras med timpris. Mate-
rial debiteras efter åtgång. 

395 kr

 
Kyrkogårdsförvaltningen i Vargön

0521-26 58 55/56 
 

Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/tunhem


