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Avtal för skötsel
och plantering
Som gravrättsinnehavare har du
skyldighet enligt Begravningslagen
7 kap §3 att hålla gravplatsen i ett
vårdat och värdigt skick. Du kan välja
att sköta gravplatsen helt själv eller så kan
du vända dig till kyrkogårdsförvaltningen
och välja ett skötselalternativ som passar just dig.

Ettårsavtal
Tecknas genom förskottsinbetalning. Avtalet löper
årsvis så länge betalning
inkommer.

Flerårsavtal
Tecknas som avräkningsavtal
på minst 3 år, indexuppräkning
3 % per år med garantitid.
Ränta utbetalas inte.

Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt
skick efter miljövänliga riktlinjer och fövaltningen kommer då att:

• Vårstäda under april, ta bort vinterdekorationer och putsa perenner.
• Klippa gräset på graven under hela säsongen, ca en gång per vecka.
• Kantskära planteringsytan, fylla på ny jord och gödning under våren.
• Rensa planteringsytan fri från ogräs under säsongen.
• Höststäda och ta bort sommarväxter och löv.
Beställa avtal

Beställ ditt skötselavtal på vardagar kl 10-12 och 13-14
på 0155-29 34 20, eller maila oss på
oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se
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1. Grundskötsel
Borttagande av vissna blommor
i vas samt tomma ljusburkar,
skötsel av gräs runt gravrabatt,
gravsten eller gräsyta.
Rabatten sköts ej.
2. Skötsel
Skötsel av gräs eller grusyta
samt gravrabatt, vårgrävning,
gödsling samt jordförbättring,
rensning av ogräs, borttagande
av vissna blommor i vas samt
tomma ljusburkar, vattning och
höststädning.

Gravkvarter: A
1. Grundskötsel..............................470 kr
2. Skötsel.........................................972 kr
3. Blomplantering..........................627 kr
4. Perenner/st................................100 kr

Gravkvarter: C, F, G,
B med planteringslåda
1. Grundskötsel..............................247 kr
2. Skötsel.........................................491 kr
3. Blomplantering..........................438 kr
4. Perenner/st................................100 kr

Gravkvarter: D, E, G, U
med planteringslåda
1. Grundskötsel..............................247 kr

3. Blomplantering
Komplettera din skötselbeställning
med plantering. Vi erbjuder ett
planteringspaket med penséer till
våren och en sommarplantering
av kyrkogårdens blomsortiment.
(Kan beställas endast i kombination med 2. Skötsel.)

4. Perenner
För en flerårig plantering. Välj antal
växter. (Kan endast beställas i
kombination med 2 skötsel.)
Perenner/st.............................100 kr

2. Skötsel.........................................448 kr
3. Blomplantering..........................330 kr
4. Perenner/st................................100 kr

Servicestationer
Vid servicestationerna finns
plastvas, planteringsspade,
handkultivator och vattenkanna.
Hjälp oss att sortera avfallet i
rätt sopkärl.
Vatten finns i kranarna på
servicestationerna från mitten
av april till slutet av oktober.
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Gravdekorationer
Prydnader till påsk, höst och
Alla helgons dag. Påsklilja i kruka,
ljung och granrisdekoration.
Ljung..................................................65 kr/st
Vinterdekoration..........................179 kr/st
Granriskrans..................................199 kr/st
Påsklilja i kruka................................63 kr/st
Tändning av gravljus.......................68 kr/st
Blombukett i vas,
standardbukett per tillfälle.......307/kr/st

Extra arbeten
Igenläggning av gravrabatt.............. Gratis
Återupptagning av tidigare
igenlagd gravrabatt.......................... 350 kr
Övriga trädgårdstjänster............460 kr/h
Fotografi av gravplatsen
utskrivet på fotopapper..................... 83 kr

Stenarbeten
Tvätt av gravsten............................. 315 kr
Montering av
GRO sockel........................1.990/2.600 kr
Dubbning inkl. material........ 415 kr/dubb
Markdubbning................................1.580 kr

Beställa avtal?
Hör av dig till oss
vardagar 10-12, 13-14
på 0155-29 34 20,
eller maila oss på
oxelosunds.kyrkogard@
svenskakyrkan.se

Försäljning av gravsten
Ombearbetning inkl.
blästring/transport.......................3.100 kr
Hantering/montering...................2.090 kr
Symbol, lackad/svart.............705/905 kr
Tecken/st, lackad/svart...112/152 kr/st

Särskilda gravplatser - Askgravlund
Bronsplatta, plats och montering
av namnplatta på stenpelare
i 25 år...............................................3.850 kr
Komplettering av namn 2............3.380 kr
Förlängning av plats på sten....... 50 kr/år

Särskilda gravplatser - Askgravar
Natursten med ingraverat namn och
födelse/dödsår med max 25 tecken.
Skötsel av gravplatsen under
25 år..............................................13.300 kr
Komplettering av ett andra
namn samt årtal.............................4.200 kr
Förlängning av skötsel ...............380 kr/år

Förnyelse av gravrätt
För gravplats med gravrätt gäller att när
upplåtelsetiden för gravrätten går ut har
man rätt att förnya den. Detta enligt
begravningslagen (1990:1144) 7 kap §9.
Förnyelse kan göras mot en avgift för
15 år om gravplatsen är välvårdad samt
att gravrättsinnehavaren dessförinnan har
anmält att förnyelse önskas.
Gravplats för kista eller urna/aska,
15 år.................................................... 890 kr

Annueller

Sommarblommor
Nedan ser du de annueller/sommarblommor/ettåriga växter
som vi erbjuder. De planteras på nytt varje växtsäsong.
Skötsel krävs för att beställa annueller. Kontakta oss gärna
för att få mer information vad som passar just din gravrätt.
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Det är klimatsmart att välja perenner/fleråriga växter.
Perenner kräver mindre näring och vatten än annueller
och de håller i flera år. De kräver ofta en säsong för att
växa till sig. Perenner vissnar ner varje år och går i vila
över vintern för att vakna till liv igen på våren. Kontakta oss
för att ta reda på vilka perenner som passar din gravrätt.

Planteringslådor
I vår strävan att erbjuda gravrättsinnehavare med skötselavtal så
bra skötsel som möjligt, samtidigt
som vi även tar hänsyn till både
arbetsmiljö- och miljöfrågor, så
använder vi långtidsvattnande
planteringslådor.
Med planteringslådan får växterna
en jämn tillgång på vatten och
näring, utan konkurrens av andra
växter, och kan därför bli mer
livskraftiga och blomrika.
Planteringslådans storlek är
59 x 39 x 30 cm eller
76 x 39 x21 cm.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund
Expedition: 0155-29 34 20
Besökstider: Måndag, tisdag, onsdag 10-12
Boka gärna besök under andra tider på
0155-29 34 20

oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Instagram: oxelosunds.kyrkogard
www.svenskakyrkan.se/oxelosund

