Anmälan om skötsel fr.o.m. 2019
Begravningsplats

Kvarter

Gravplats

Vi vill redan nu informera om att priserna för skötsel och blomplantering kommer att
höjas kraftigt år 2020.

Grundskötsel av gravplatsens 500kr/år
planteringsyta
(gäller yta upp till 0,5 kvm, vid större kontakta

Skötsel av igensådd
planteringsyta

kyrkogårdsförvaltningen)

I skötseln ingår att ev. planteringsyta
sås igen och underhålls därefter
genom gräsklippning och trimning
kring gravvård, vårstädning,
bortplockning av vissna
snittblommor och utbrunna ljus.

I skötseln ingår: vårstädning, vändning och
gödsling av planteringsyta, eventuell
påfyllning av jord, kantskärning,
ogräsrensning och luckring, vattning vid
behov, sommargödsling 1 ggr/år, trimning
och gräsklippning runt planteringsytan och
gravvård. Allmän tillsyn 1ggr/vecka,
höststädning. Utbrunna ljus och vissna
blommor tas bort.

200kr/år

OBS! Graven får endast smyckas
med lösa blommor eller gravljus

OBS! Dekoreras planteringsytan med stenar
eller prydnadsföremål kan vi inte garantera
att skötseln utförs fullt ut enligt ovan.
Kostnaden för skötsel av gravplats debiteras per kalenderår.
Jag är införstådd med att kyrkogårdsförvaltningen i förskott sänder mig en faktura för gravskötseln.
Jag är också medveten om att vid utebliven betalning av fakturan upphör kyrkogårdsförvaltningens
ansvar för skötsel av gravplatsen. Jag kan när jag vill meddela kyrkogårdsförvaltningen att jag inte
längre önskar att kyrkogårdsförvaltningen handhar skötseln av gravplatsen. Skötselansvaret för
graven övergår då helt till gravrättsinnehavaren.
Redan till kyrkogårdsförvaltningen inbetalda medel återbetalas ej.
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Ort och datum

Namnteckning

Önskar ni blomplantering på graven – beställning se baksidan av denna blankett.
DANDERYDS FÖRSAMLING
POSTADRESS: Box
TELEFON: 08-568

2021, 182 02 Danderyd

957 00

BESÖKSADRESS: Angantyrvägen

39, 182 54 Djursholm

E-POST: danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

HEMSIDA: www.danderydforsamling.se

ORG.NR:

252000-0478

Planteringspaket 2019
Lilla paketet

175 kr/år

Vår 1 påsklilja ”tete a tete”, 2 pensé
Sommar 5 isbegonia, 2 silverek, Höst 1 Ljung
Mellanpaketet

340 kr/år

Vår 1 påsklilja, 3 pensé, Sommar 5 isbegonia, 2 silverek
Höst 2 ljung, Alla helgons dag 1 gravrosett
Stora paketet

450 kr/år

Vår 2 påsklilja ”tete a tete”, 5 pensé,
Sommar 1 marguerite, 2 pelargon, 3 leverbalsam,
Höst 2 ljung, 1 silverek, Alla helgons dag 1 krans
Vårplantering (planteras i slutet av april)
…….. st
…….. st
…….. st
…….. st
…….. st

pensé, blå
pensé, gul
pensé, vit
pensé, röd
påsklilja ”tete a tete”

16 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
26 kr/st

Sommarplantering (sätts ut i början på juni)
…….. st
Leverbalsam
…….. st
Alyssum
…….. st
Isbegonia, rosa
…….. st
Isbegonia, röd
…….. st
Isbegonia, vit
…….. st
Begonia “Nonstop”, vit
…….. st
Begonia “Nonstop”, rosa
…….. st
Begonia “Nonstop”, röd
…….. st
Marguerite
…….. st
Pelargon, rosa
…….. st
Pelargon, röd
…….. st
Pelargon, vit
…….. st
Silverek, sommar
…….. st
Tagetes, gul
…….. st
Tagetes, röd
…….. st
Fuchsia, vanlig
…….. st
Flitiga Lisa, rosa
…….. st
Flitiga Lisa, vit
Höstplantering (sätts ut i september)

17 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
40 kr/st
40 kr/st
40 kr/st
32 kr/st
37 kr/st
37 kr/st
37 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
16 kr/st
46 kr/st
17 kr/st
17 kr/st

…….. st
…….. st
…….. st
Allhelgona

Ljung, röd
Ljung, vit
Silverek, höst

35 kr/st
35 kr/st
16 kr/st

…….. st
…….. st
…….. st
…….. st

Krans
Gravrosett
Granris 1 kg
Ljuständning inkl. 2 ljus

135 kr/st
115 kr/st
23 kr/st
69 kr/st

Perenner (pris beroende av växtval.)
Funchia, Astillbe, Salvia, Geranium

60/80 kr/st

