
Vi hjälper dig att
sköta gravplatsen
Du som är gravrättsinnehavare ansvarar för  
skötseln av din grav. Du kan själv ta hand om  
graven eller köpa tjänsten av Botkyrka kyrkogårds-
förvaltning.

Skötseln går att beställa för flera år framåt, men 
beställningen av ettåriga växter måste ske varje år. 
Det går även bra att beställa perenna växter.

Gravskötsel kan köpas som löpande 1-årsavtal eller 
som 5-årsavtal. Om du väljer att själv sköta om  
graven måste du tänka på att du ska klippa gräs, 
putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från 
ogräs.

OBS!
• Sista betalningsdag för skötsel under 2023 är  

31 mars 2023

• Allhelgonapaket kan beställas fram till 1 oktober 
2023, sista betaldag är 15 oktober 2023

Frågor? Kontakta oss
Har du frågor om gravskötsel i Botkyrka församling? 
Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig.

Telefon 
08-530 222 75 

E-post 
botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Du hittar även mer information på vår hemsida 
svenskakyrkan.se/botkyrka

Du planterar och smyckar -  
vi sköter om

Endast gräsklippning. Vi klipper gräset på din 
gravplats

Gräsklippning och rabattskötsel. Vi sköter 
om dina växter. De gödslas, vattnas och 

rensas från ogräs. Vi plockar skräp, engångsljus 
och vissna lösa blommor i vas. Fleråriga växter 
putsas och klipps. Rabatterna städas vår och höst. 

Skötsel av grav med häck eller ram

Vi planterar och sköter om -  
du gör fint med lösa blommor

Rabatt med fleråriga växter med rabatt-
skötsel och gräsklippning – endast  

5-årsavtal. Vi håller din gravplats fin med fler- 
åriga växter som vi sköter om på bästa sätt. 
Växterna tillhör förvaltningen och återlämnas 
om du vill avsluta skötseln. För att växterna ska 
ta sig och växa får inga föremål läggas i rabatten 
och andra blommor får inte planteras. 

Rabatt med ettåriga växter med rabatt- 
skötsel och gräsklippning. Vi sköter din 

rabatt och planterar de säsongspaket som du 
beställer av oss. Våra kunniga trädgårdsmästare 
sätter ihop paketen med blommor som trivs i 
din gravs läge.

Våra alternativ

Ettåriga växtpaket
VÅRPAKET – planteras i slutet av april 
SOMMARPAKET – planteras i juni 
HÖSTPAKET – planteras i början av oktober 
ALLHELGONAHELGEN – i god tid före helgen

Vill du beställa gravskötsel? 

Fyll i blanketten på baksidan!



Rabatt med fleråriga växter inkl skötsel
5-årsavtal
□ Enkelgrav 2 800 kr
□ Dubbelgrav 3 500 kr

Rabatt med ettåriga växter inkl skötsel
1-årsavtal, grundavgift 500 kr för skötsel
□ Vår, enkelgrav 200 kr
□ Vår, dubbelgrav 250 kr
□ Sommar, enkelgrav 300 kr
□ Sommar, dubbelgrav 350 kr
□ Höst, enkelgrav 200 kr
□ Höst, dubbelgrav 250 kr
□ Allhelgona/vinterpaket 200 kr

Övriga arbeten på gravplatsen□ Anläggning av gravrabatt 350 kr
□ Byte planteringsjord 300 kr
□ Omgrävning + gödning 350 kr
□ Borttagning av rabatt + gräs 350 kr
□ Rengöring normalstor vård 1 000 kr
□ Borttagning av normalstor vård 800 kr

Endast gräsklippning
1-årsavtal
□ Urngrav 250 kr
□ Kistgrav, enkelbredd 275 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 300 kr

5-årsavtal
□ Urngrav 1 000 kr
□ Kistgrav, enkelbredd 1 200 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 1 300 kr

Gräsklippning och rabattskötsel□ Urngrav 500 kr
□ Kistgrav, enkelbredd 550 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 600 kr

5-årsavtal
□ Urngrav 2 300 kr
□ Kistgrav, enkelbredd 2 550 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 2 800 kr

Skötsel av grav med häck eller ram
1-årsavtal
□ Kistgrav, enkelbredd 600 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 650 kr
□ Kistgrav, mer än dubbel 750 kr

5-årsavtal
□ Kistgrav, enkelbredd 2 800 kr
□ Kistgrav, dubbelbredd 3 000 kr
□ Kistgrav, mer än dubbel 3 500 kr

Beställning av gravskötsel 2023

Kostnaden för skötsel av gravplats debiteras per kalenderår. Jag accepterar att Kyrkogårdsförvaltningen sänder mig en faktura. Jag är också 
medveten om att vid utebliven betalning upphör Kyrkogårdsförvaltningens ansvar för skötsel av gravplatsen. Jag kan när jag vill meddela 
Kyrkogårdsförvaltningen att jag inte längre önskar skötsel av gravplats. Skötselansvaret för graven övergår då helt till gravrättsinnehavaren. 
Redan inbetalda pengar till förvaltningen återbetalas ej. När du beställer gravskötsel ingår du avtal med Kyrkogårdsförvaltningen och  
godkänner därmed att vi hanterar dina personuppgifter. Besök vår hemsida för information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ifylld blankett lämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Den kan postas till  
Botkyrka kyrkogårdsförvaltning, Box 240, 147 01 Tumba eller skickas 
via e-post till botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

1/10-30/4 1/5-30/9

X
Ljuständning på våra begravningsplatser

Ort och datum Personnummer

Namn E-postadress

Adress Postadress

Namnteckning gravrättsinnehavare

Begravningsplats Kvarter Gravplats


