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GRAVSKÖTSEL 2019
Information till dig som vill ha hjälp med
gravskötsel eller undrar över vad det innebär
och vad det kostar.

ÖNSKAR DU HJÄLP MED GRAVSKÖTSEL?
Svenska kyrkan i Toarp erbjuder löpande gravskötselavtal
för helårs gravskötsel eller enbart för vinter.
Det betyder att avtalet löper på så länge man betalar den årliga
fakturan. Man kan inte betala för flera år i förväg.
Undantag gäller för dödsbo som får teckna gravskötsel upp till
25 år eller så länge gravrätten gäller.
Vill man inte förnya gravskötseln, meddelar man detta på
blanketten som följer med den årliga fakturan, alternativt
ringer 033-16 96 17.

VAD KOSTAR DET?
Gravskötselavgifter 2019
Gräsgrav med rabatt som är högst 0,5 m2

1045 kr/år

Gräsgrav med rabatt större än 0,5 m2

1430 kr/år

Singelgrav (grus med stenkant runt)
med rabatt som är högst 0,5 m2

1280 kr/år

Singelgrav (grus med stenkant runt)
1650 kr/år
2
med rabatt som är större än 0,5 m 		
Skötsel av singelgrav utan rabatt
(ogräsrensning och krattning)

325 kr/år

VAD INGÅR I GRAVSKÖTSELN?
I gravskötselavtalet ingår:
Vårplantering med påsk- och pingstliljor, jordförbättring och
gödsling.
Sommarplantering, vattning, ogräsrensning i rabatt och
eventuell grusyta.
Vintertäckning med granris
Allmän tillsyn - bortplockning av vissna blommor och gravljus.

Tillägg till gravskötselavtal:
Vinterdekoration, granris med dekoration 		
250 kr/st
Krans, granriskrans med dekoration 		
250 kr/st
Gravljus med lock, tändes till Allhelgonahelgen 95 kr/st

AVTAL – ENBART VINTER
För dig som önskar få blomrabatten täckt med granris samt en
vinterdekoration eller en krans, men sköter om graven på egen
hand resten av året.
Läggning granris och vinterdekoration/krans
(rabatt högst 0,5 m2 )

350 kr/år

Läggning granris och vinterdekoration/krans
(rabatt större än 0,5 m2)

400 kr/år

Tillägg till vinteravtal:
Gravljus med lock, tändes till Allhelgonahelgen

95 kr/st

Gravlyktor och ljus med mera
Ta gärna med gravlyktor hem på våren så att de inte utgör ett
hinder vid grönskötseln. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att
använda föremål av glas eller porslin som dekoration.
Ett vilorum
Kyrkogården är ett vilorum för de döda. Den är även en plats för
ro och eftertanke.
Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de
allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla
sina gravar i ordnat skick.
Frågor? Välkommen att höra av dig!
Telefon 033-16 96 17

