
Gravskötsel
p r i s l i s t a  2 0 2 2



För dig som inte vill eller kan sköta gravplatsen själv erbjuder kyrkogårds
förvaltningen skötselpaket i olika omfattning. I paketen ingår till exempel  
plantering, vattning, ogräsrensning och granris. Utöver skötselpaket  
erbjuder vi tvätt och påfyllning av grus. Du kan även beställa utläggning av 
vinterkrans, ljuständning, ljung och påskliljor. I prislistan till höger hittar du 
alla våra paket och tjänster.

Nyhet: klimatsmart perennpaket 
Vårt nya perennpaket är ett klimatsmart val som dessutom sparar pengar. 
I paketet ingår fleråriga växter som är särskilt utvalda för att dra till sig bin 
och fjärilar. På så sätt bidrar växterna till den biologiska mångfalden sam
tidigt som de är vackra i flera år framöver. Perennpaketet tecknas för tre år.

  Mer information och beställning 
  Kontakta oss om du har frågor eller vill beställa: 0522-64 21 10
 (se baksidan för telefontider)

Vi hjälper dig med  
skötseln av din gravplats!

• Våra skötselavtal gäller från 1 april till allhelgonahelgen.
• Det är möjligt att betala in en större summa och teckna ett 

avräkningsavtal.
• Påsklilja i kruka beställs senast en vecka före långfredag  

för att garantera utsättning till påsk.
• Ljung beställs senast 25 oktober. 

bra att veta:



skötselpaket:
gräsputs
Puts av gräskant runt sten eller rabattyta ...................................................................................................350 kr 
(trimmas varannan vecka) 

grund
Allt som ingår i Gräsputs men även: bortplockning av blommor i vas, 
ogräsrensning och vattning, skötsel av sammanhängande gräsyta eller  
grusad yta .............................................................................................................................................................................................1 000 kr

standard
Allt som ingår i Grund men även: vår och sommarplantering,  
granris till allhelgonahelgen. 

Lilla ....................................................................................................................................................................................................................1 200 kr 
Mellan...........................................................................................................................................................................................................1 400 kr 
Stora .............................................................................................................................................................................................................. 1 600 kr

perenn
Allt som ingår i Grund men även: plantering av perenna växter som är vackra  
i många år framöver. Skötseln tecknas och faktureras för tre år.  
Årskostnad inom parentes. 

Lilla ...............................................................................................................................................................................................3 395 (1 132) kr 
Mellan......................................................................................................................................................................................3 713 (1 238) kr 
Stora ........................................................................................................................................................................................ 4 031 (1 344) kr

blomurna på stenplatta*
Vår och sommarplantering, puts av gräskant ................................................................................ 1 009 kr 
* För gravar med stenplatta eller grusbädd istället för rabatt. Stilren urna, oftast i zink, ingår.

tillval:
tvätt
Tvätt av gravanordning ........................................................................................................................................................... 673 kr 
Tvätt av gravanordning med ram ....................................................................................................................... 1 009 kr

övrigt
Vinterkrans ..................................................................................................................................................................................................234 kr 
Påsklilja i kruka ..........................................................................................................................................................................................112 kr 
Ljung (per planta).................................................................................................................................................................................112 kr 
Arbetskostnad per timme .....................................................................................................................................................338 kr 
Ljuständning (lån av lykta ingår) ....................................................................................................................................83 kr
Påfyllnad av grus (singel), pris per kbm........................................................................................................... 673 kr

klimat 
smart



www.svenskakyrkan.se/herrestad

Vårt mål är att gravar och omgivande miljöer
ska vara välskötta och rogivande så att den som besöker våra 
begravningsplatser kan finna stillhet och plats för eftertanke. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor,  
synpunkter eller vill beställa skötsel till din gravplats.  

Epost: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0522 64 21 10  

Telefontider: mån-fre 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30
(Om helg infaller på en vardag håller vi stängt)


