Ansökan om gravskötsel
Undertecknad anhåller att kyrkonämnden i Harplinge-Steninge kyrkliga
samfällighet övertar skötseln av gravplats med beteckning.
______________________(Exempel H0 111, detta nummer hittar ni på gravbrevet)
Det finns två alternativ att betala gravskötseln. Avräkningsavtal innebär att man sätter
in minst 5000 kronor till samfälligheten. Från denna summa drar vi sedan kostnaden för
den årliga skötseln.
Fakturering innebär att samfälligheten skickar ut en faktura årligen.
Kryssa för det alternativ som ni önskar
Alternativ 1. Vi önskar sätta in minst 5000 kr på ett avräkningskonto.
Alternativ 2. Vi önskar att skötseln fakturerar varje år.
Alternativ 3. Vi önskar kulturgravsskötsel. Faktureras för 10 år

□
□
□

Förslag till skötsel:
Kryssa för önskad skötsel. Väljer man inte antal plantor under höstplantering planterar
vaktmästarna det antal som passar den aktuella graven.
Grundskötsel inkl. granris (obligatorisk)

Sommarplantering

□
□

Höstplantering (Ljung)

□

Vår plantering

Gravprydnad till alla Helgons dag

eventuellt antal plantor………………………………

□

Önskemål utöver det som ovan beskrivits, kontakta kyrkvaktmästarna på telefon 150994 mellan
kl. 7-16 eller kontakta pastorsexpeditionen mellan 9-11.30 på telefon 150980.
Man kan även på baksidan av denna blankett meddela önskemål.
Namn……………………………………………………….
Adress………………………………………………………
Postadress…………………………………………………
Telefonnummer…………………………………………….

………………………………………..
Ort/Datum

…………………………………………………………
Namnteckning

Skicka blanketten till;Harplinge Steninge pastorat, Församlingsgården, 305 61 Harplinge

Gravskötsel
Grundskötsel
Grundskötsel innebär att vi håller gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattas av
följande arbetsmoment; skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid
behov påfyllning/byte av jord. Putsning av gräskanter mot planteringsyta, gravvård och stensockel. Borttagning av vissna blommor, vinterdekorationer och granris. Putsning av vår och
sommarblommor samt vintertäckning med granris.
Lösa blommor
Vi kan ombesörja att sätta blommor på graven vid de datum man önskar. Längst ner på denna
sida finns det möjlighet att meddela oss detta.
Påskliljeträd
Vi planterar ett påskliljeträd till påsk.
Pelargonia eller dylikt
Vi ombesörjer plantering av pelagonier och andra blommor, som alternativ till vår och sommarplanteringar.
Övriga arbeten
Vi ombesörjer de flesta arbetsmoment på era gravplatser, kontakta vaktmästarna om extra
arbeten ni vill ha gjorda på telefon 035-150994.

Gravskötselpriser from 2017-01-01
Grundskötsel (inkl. granris) 1 plats
2 plats
3 plats

Prisgrupp 1
Prisgrupp 2
Prisgrupp 3

735 kr
805 kr
900 kr

Plantering vår/sommar

Prisgrupp 1
Prisgrupp 2
Prisgrupp 3

100 kr
190 kr
240 kr

(1-5 plantor)
(6-10 plantor)
(11- plantor)

Pelargonia eller dylikt
Påskliljeträd
Ljung

Pris/st
Pris/st
Pris/st

Dekoration
Lösa blommor

Pris/st
Pris/tillfälle

Kulturgravsskötsel:
Körsbärslunden:
Eklunden:
Fjärilslunden:

Pris/år
25 år inkl. namnplatta
25 år inkl. namnplatta
25 år inkl. namnplatta

65 kr
80 kr
70 kr
190 kr
130 kr
120 kr
6 875 kr
6 875 kr
6 875 kr

Övriga arbeten
Singel

Pris/m3

430 kr

Arbetstid inklusive maskin
& verktygskostnad

Pris/tim

380 kr

Beställning av lösa blommor, påskliljeträd samt pelargonia och dylikt.
(Skriv era önskemål här)

