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K

yrkogårdarna i Uppsala utgör ett vilorum för de bortgångna
och en tillgång för besökande. De är vackra och värdiga platser
som ger tillfälle till ro och eftertanke.

uppsala kyrkogårdar sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för vården av de enskilda gravplatserna.
som gravrättsinnehavare kan du, mot ersättning, låta Uppsala
kyrkogårdar sköta graven.
vill du beställa? Kontakta vår kyrkogårdsexpedition så hjälper vi
dig eller använd det bifogade beställningsformuläret.

kontakta oss

kyrkogårdsexpedition
För allmänna frågor samt beställning av gravskötsel, gravplatsplantering eller gravvårdsarbeten.
tfn: 018–430 35 50
e-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
besöksadress: Gamla kyrkogården, Villavägen 1.
öppettider: vardagar 10–12, 13–15

grundskötsel

och betalningsalternativ

U

ppsala kyrkogårdar erbjuder grundskötsel, vilket utförs under
skötselsäsongen som börjar i maj och avslutas till allhelgonahelgen
på hösten. Läs mer nedan om vad som ingår i grundskötseln.

grundskötsel
Samtliga gravar:
			
			
			
			
			
			

Borttagning av vissnade lösa blommor.
Rabatten rensas, luckras och gödslas		
samt grävs om en gång per år.
Blommor putsas och vattnas och vid
behov görs påfyllning av jord i rabatten.
Perenner och rosor som finns i rabatten
vattnas, putsas och binds upp vid behov.

Gravar i gräs:		

Gräsklippning och gräsputs.

Gravar i sand:		
Krattning, ogräsrensning samt vid behov
			påfyllning av sand.
betalningsalternativ
Faktura:
Betalning kan ske mot faktura. Erbjudande till
			
befintliga kunder skickas ut under februari
			månad inför säsongen.
Gravskötselkonto:
			
			
			
			
			

Möjligheten finns att öppna ett gravskötselkonto. Detta görs på särskild blankett som
du får från kyrkogårdsexpeditionen.
På detta konto är insättningsbeloppet valfritt. Beställda arbeten utförs under så
lång tid som inbetalt belopp räcker.

blompaket

gravplatsplantering

V

i erbjuder ett trevligt sortiment av färdigkomponerade paket med
växter som är väl lämpade för gravplatsplantering. Plantering kan
endast beställas till gravplatser med grundskötsel.

vårblommor
Penséer: 		
Färdigkomponerade paket i tre prisklasser.
			
Lilla-, Mellan- och Stora paketet. Penséer
			
finns att beställa i tre färger, blå, gul och
			röd/orange.
Tulpanlök:		
Planteras i grupp om 10 lökar. Plantering
			
görs på hösten för blomning till våren.
			
Tulpanlök finns i tre färger: röd, gul och
			röd och rosa-vit.
Lök i kruka:		
Påsklilja i kruka och blå pärlhyacint i kruka
			
finns för utsättning på graven under april
			månad.
sommarblommor
Tre prisklasser:
			
Tre växtstorlekar:
växt.

Sommarblommor erbjuds i tre prisklasser.
Lilla-, Mellan- och Stora paketet.
Låga sortimentet med Isbegonia och kant-

			
Mellanstora sortimentet med Knölbegonia
			och kantväxt.
			
			

Höga sortimentet med Pelargon eller Fuchsia,
dessa kan beställas med eller utan kantväxt.

dekorationer

och fler erbjudanden

D

et finns även ett sortiment av höst och vinterdekorationer. De beställs styckvis och sätts ut till alla helgonsdag. Du kan också beställa
gravljus och blombuketter för utställning till ett speciellt datum.

höst- och vinterdekorationer
Beställs styckvis:
Höstljung
			Granris med kottar
			Granris utan kottar
			Ädelgransbukett
			Granristäckning
övriga erbjudanden
För utställning till
Gravljus
ett speciellt datum
Blombuketter
Plantering:		
Perenner eller någon mer exklusiv
			plantering till graven.
Underhållsarbeten: Borttagning eller nyanläggning av rabatt.
			Reparation av gräsyta.
Gravvårdsarbeten
utförs enligt offert

Justering och rengöring av gravsten.
Målning av inskription.

Gräsputs:		
Gräsputs runt gravsten och gravrabatt samt
			
borttagning av vissnade lösa blommor.
			(observera att gräsputs ingår vid
			grundskötsel).

