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Kontakta kyrkogårdsförvaltningen
Postadress: Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg
Besöksadress:
Gustavsbergs kyrkogård
Kyrkogårdsvägen 10, 134 41 Gustavsberg
Ingarö kyrkogård
Ingarö kyrkväg 1, 134 60 Ingarö
Telefon: 08-570 380 89
E-post: gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro
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Gravskötsel
Kyrkogårdarna är viloplatser för våra anhöriga
och vänner. Hit skall vi kunna komma och
finna stillhet och ro. För att hålla kyrkogården
i fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen de gemensamma ytorna och
du som gravrättsinnehavare ansvarar för att
vårda din grav. Om du vill hjälper vi dig att ta
hand om gravskötseln. Pastorsexpeditionen
kontaktas vid tecknande av skötselavtal.
Vi erbjuder
• Ett tillsvidareavtal som faktureras löpande
inför varje kalenderår. Gäller dock inte
beställning av vinterdekoration, ljuständning
och övriga arbeten som är engångsuppdrag.
I grundskötseln ingår
• Vårstädning i april: borttagning av vinterdekorationer och putsning av eventuella
perenna växter.
• Kantskärning av planteringsytan samt vid
behov byte av jord på våren ( yta max 60x40 cm )
• Ogräsrensning i planteringsytan under maj
till september.
• Gräsklippning på graven under maj till
september.
• Grästrimning runt gravstenen alternativt
stenfrisen under maj till september.
• Grusgravar ogräsrensas under majseptember, grus fylls på vid behov.
• Klippning av häck/buskar inom gravplatsen
en gång per år.
• Höststädning och borttagning av sommarblommor i oktober.
Övriga tjänster
Du kan komplettera med andra tjänster som
är engångsuppdrag så som ljuständning till
alla helgons dag, vinterdekoration och övriga
arbeten. Se prislistan.

Om du sköter graven själv
Om du väljer att sköta graven själv så måste
du tänka på att putsa gräskanter runt samt
ogräsrensa planteringsytan och putsa gräs
runt gravstenen eller stenramen. Om
blommor planteras av gravrättsinnehavaren
rekommenderar vi perenna växter av miljöskäl.
Brist på skötsel
Tyvärr förekommer brist på skötsel av gravar
som saknar skötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen försöker på olika sätt få kontakt med
anhöriga till gravar som inte hålls i vårdat
skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad
kan begravningshuvudmannen besluta att
gravrätten är förverkad, alltså att gravrätten
går tillbaka till huvudmannen.
Gravlyktor
Gravlyktor får placeras på graven under tiden
1 oktober – 30 april. Om de står kvar under
annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Ta gärna hem gravlyktor efter 30 april.
Marschaller och öppna ljus får inte användas på grund av brandrisken. Undvik vaser,
burkar eller gravljus av glas. Dessa går lätt
sönder och kan orsaka skador.
Servicestationer
Vi har ett antal servicestationer på kyrkogårdarna. Där finns plastvaser för snittblommor,
planteringsspade, handkultivator och vattenkanna. Hjälp oss gärna att sortera komposterbart och brännbart material i rätt sopkärl.
Vatten finns i kranarna från mitten av maj till
slutet av oktober. På våren, innan vatten finns
i kranarna, ställer vi ut två vattentunnor på
Gustavsbergs kyrkogård. En finns i anslutning
till minneslunden och en vid kapellet. Från
dem kan du hämta vatten i vattenkannor.

Där finns också kärror att transportera
vattenkannorna med. På Ingarö kyrkogård
finns vatten året runt i kranen på baksidan
av Ingarö kyrka.
Minneslunden
Minneslunden är en anonym begravningsplats och är gemensam. Inga enskilda gravanordningar eller planteringar får förekomma. Snittblommor, ljus och vinterkransar får
ställas på särskilt anordnade platser. Ljus får på
grund av brandrisken endast ställas i ljusbärare

eller på plattläggningen (det senare gäller
Gustavsbergs kyrkogård). Smyckning som
anses vara personlig tar kyrkogårdspersonalen bort. I Gustavsberg placeras detta i
sinnesroplatsen som ligger i anslutning till
minneslunden och på Ingarö placeras det vid
bakre gaveln på kyrkan.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all skötsel
och underhåll av minneslunden.
Adressändring
Meddela oss din nya adress om du flyttar.

Prislista
Grundskötsel / löpande			
				
500 kr/år
Grundskötsel med plantering / löpande
				
900 kr/år
Gräsputs/trimning / löpande		
				
300 kr/år
Dubbla blomuppsättningar: Plus 200 kr/år / löpande
(kombineras endast med grundskötsel med plantering) 			200 kr/år
Vinterdekoration: Rosett eller krans - läggs ut till Alla helgons dag / engångs 200 kr/år
Ljuständning 2 stycken ljus tänds på Alla helgons dag / engångs		
100 kr/år
Övriga arbeten: (tala med med kyrkogårdsförvaltningen) / engångs
600 kr/tim

Grundskötsel med plantering
Växtpaket
• 1 Pelargon (Pelargonium x hortorum)
• 2 Femtunga (Scaevola aemula)
• 2 Snöflinga (Sutera cordata)
Vi förbehåller oss rätten att plantera
likvärdiga blommor om önskade
blommor inte kan anskaffas.
Sommarplantering ska vara utförd
innan midsommar. Beställ grundskötsel
med plantering senast 31 maj.

