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Gravskötsel          
 
Skötsel av grav. Vårstädning. Byte av jord och sugfilt i planteringslåda.  820 kr/år 
Plantering av sommarblommor, se alternativ på följande sidor.  
Ogräsrensning och luckring. Gräsklippning och trimning. Ansning av  
blommor. Vattning. Höststädning. Vissna blommor och utbrunna ljus tas bort.     
  
   
Gräsklippning      220 kr/år 
Klippning av gräs samt trimning runt gravvård och rabatt.  
Vissna snittblommor och utbrunna ljus tas bort.   
 
 
Vi kan även erbjuda följande tilläggstjänster:   
   
Penséer i kruka, inkl plantering o vattning 250 kr 
Morsdagsros,    155 kr 
Höstsmyckning (2 st ljung + granris)  280 kr 
Granristäckning   190 kr 
Vinterkrans, inkl utläggning               210 kr 
Tändning av gravljus     95 kr 
(tjänsten finns till följande helger: Alla helgons dag, jul, nyår) 

Sugfilt till planteringslåda                                                              30 kr 
                                                                

Rengöring av gravsten, max 0,5 m² storlek 900 kr 
 - större stenar rengörs mot timpris 
 
Övriga arbeten på gravplats  370 kr/timme 
 
 
 
Betalning för gravskötsel kan ske enligt följande två alternativ: 
 
1-årigt avtal. Avtalet gäller i ett år med automatisk förlängning med ett år i taget, till dess att 
avtalet sägs upp. Faktura skickas ut i mars varje år. 
 
Avräkningsavtal. Flerårigt avtal. En valfri summa pengar betalas in till ett s k 
avräkningskonto. Kyrkogårdsförvaltningen debiterar kontot varje år med den faktiska 
summan. När pengarna på kontot inte räcker längre meddelar kyrkogårdsförvaltningen detta 
till gravrättsinnehavaren. 
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Planteringsgrupp 1 
3 st småblommig röd begonia, 4 st blå lobelia  

 
Planteringsgrupp 2 
3 st småblommig röd begonia, 2 st silverek, 4 st blå lobelia 

 
Planteringsgrupp 3 
3 st rosa pelargon, 4 st ljusblå lobelia 

 
Planteringsgrupp 4 
3 st småblommig rosa begonia, 4 st vit lobelia 

 
 
 
 
                                                                                                
 
                                                                                     
                                                                                           fortsättning på nästa sida…. 
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Planteringsgrupp 5 
3 st cericerosa pelargon, 4 st lila lobelia 

 
 

Planteringsgrupp 6 
3 st vit pelargon, 4 vit lobelia 

 
 

Vinterkrans, 28 cm diameter 
 

 
 
 
 
 
Höstsmyckning 
2 st ljung, granris (sort på riset kan variera beroende på tillgång) 
 

 
Det går även att beställa smyckning med enbart granris. 
 

 
 
 
Ljuständning 
Vi erbjuder ljuständning till följande helger: 
* Alla helgons dag 
* Jul 
* Nyår                                                                                                                             (höljet är av plast) 


