Gravrättsinnehavarens uppgifter:
Namn: ..........................................................................................
Adress: .........................................................................................
Postnummer och ort: .................................................................
Telefonnummer dagtid: ..............................................................
Personnr: ........................................
Gravnr: ...........................................

Ekerö pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 116, Björkuddsvägen 2
178 22 EKERÖ
Tel 08-560 387 00

GRAVSKÖTSEL

Skötselerbjudande

Prislista Ekerö Pastorats kyrkogårdar fr o m 2014



Som gravrättsinnehavare eller ombud för denne kan du mot avgift låta kyrkogårdsförvaltningen sköta graven. Under årets första kvartal skickar förvaltningen
ett skötselerbjudande till alla, vars skötselperiod löpt ut under föregående år och
till nya gravrättsinnehavare. Genom ett skötseluppdrag garanterar kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick och att skötseln utförs
på ett fackmässigt sätt.

				



Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen
och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick. Bristfällig
gravskötsel kan leda till att gravrätten förverkas, vilket innebär att innehavaren
går miste om gravplatsen.

Grundskötsel			
Ni planterar, vi tar hand om graven!

400

		

550

Planteringspaket
Grundskötsel tillkommer

Grundskötsel
I tjänsten grundskötsel ingår



samt gödsla.

Grav med
ram eller staket
					
Urn- eller
kistgrav

Grundskötsel

Ansvar

• att under april vårstäda och ta bort vinterdekorationer
• att under maj kantskära planteringsytan och vid behov fylla på ny jord 		

Gravens storlek:

• att under juni-september rensa planteringsytan från ogräs och hålla 		
graven städad och vattnad.



Vårfröjd			

125 		

125



Sommarglädje			
		

150

150



Höstfägring			

150

150



Vinterdekoration

100		

100

Helårsskötsel			
Helårsskötsel 		


875

• att under oktober höststäda gravarna och ta bort sommarväxterna
Grundskötsel innebär vattning, kantklippning, rensning, luckring och krattning
av planteringsyta. Med fristående grav avses grav omgärdad med stenram eller
häck och grav med grusad yta.

Vackert hela året, vår, sommar,
höst som vinter.

Vård av sten

Planteringar
För den som valt planteringar: Vårplantering sker i början av maj, sommarplantering i mitten av juni, höstplantering i början av hösten. Vinterkransen läggs ut
före Allhelgonahelgen.



Vi erbjuder även rengöring och/eller rätning av gravsten. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information och offertförfrågan.

1 025

Beställningen avser:

		



Ett år				



Tre år

Kostnaden för ett treårigt avtal är ovanstående kostnad multiplicerad med tre.

