Våra vaktmästare som arbetar med
skötsel och plantering:

Jenny Eliasson
0322 – 837 17

Lars Andersson
0322 – 837 18

Anna Ranstrand
0322- 837 19

Kontakta oss:
Heinz Böhm hjälper dig med dina önskemål
när det gäller skötselavtal och andra frågor
kring kyrkogården. Telefontid må, ti, tor, fre
09.00 – 12.00 och ons 13.00 – 15.00
heinz.bohm@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Centrumgatan 9, 441 70 Sollebrunn Tel. 0322-837 00
E-post: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Stora Mellby kyrka

Kyrkogårdsförvaltning Bjärke församling

GRAVSKÖTSEL - i priset ingår:
Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, vissnade lösa blommor tas bort,
vårplantering tas bort, ettåriga växter tas bort på hösten, rabatten
jordförbättras, vattning, granristäckning, enklare riktning av gravvård, max 1
tim (omgjutning och dubbning av gravvård ingår ej). För gravplatser inom ram
eller häck ingår dessutom krattning, gräsklippning, klippning av häck. Tvättning
med högtryckstvätt och vanligt vatten. VÄXTER - i priset ingår: Växter, gödsling,
plantering, vattning och iordningsställande efter plantering.
STANDARDPLANTERING omfattar de sorter och växter som fastställs av
kyrkogårdsförvaltningen.
MOMS: Gravskötsel och övriga tjänster som utföres av Bjärke församlings
kyrkogårdar är ej momspliktiga.

Beställning av:
Vårplantering senast 1 mars
Sommarplantering senast 15 maj
Vinterkrans senast 1 september

Gravskötseltaxa för 2020
Grundskötsel av gravplats gräsgrav med liten blomrabatt
Grundskötsel av gravplats gräsgrav med stor blomrabatt
Tillägg dubbla planteringsytor (2 gravplanteringar
Skilda från varandra i samma grav)
Grundskötsel av gravplats grusgrav med liten blomrabatt
Grundskötsel av gravplats grusgrav med stor blomrabatt
Tillägg för varje plats utöver enkelplats
Tillägg dubbla planteringsytor (2 gravplanteringar
skilda från varandra i samma grav)
Vårplantering
Liten plantering
Stor plantering
Större planteringar el. uppmätning
Sommarplantering
Liten plantering
Stor plantering
Större planteringar el. uppmätning
Vintersmyckning
Endast vattning av blomrabatt
Liten blomrabatt
0 – 0,3 m2
Stor blomrabatt
0,3 – 1,0 m2

1 080 kr
1 190 kr
190 kr
1 400 kr
1 500 kr
120 kr
220 kr
120 kr
170 kr
20 kr/pl
170 kr
220 kr
40 kr/pl
210 kr
630 kr

Kyrkogårdsförvaltningen fastställer vilken typ av växter som planteras.
Skador orsakade av skadedjur t.ex. hare, rådjur, sniglar samt
växtsjukdomar, ersätts inte. Antalet växter kan variera beroende på
växtart/sort.

Övriga arbeten på gravplatser utan gravskötselavtal
Granristäckning
120 kr
Övriga arbeten mot timkostnad, minst 0,5 tim
390 kr

