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Prislista 2020 gravskötsel Åmåls församling
Priserna gäller kyrkogårdarna i Åmål, Mo, Tösse, Tydje, Ånimskog, Edsleskog samt Fröskog.
Man kan välja mellan två olika typer av avtal.
Ettårsavtal. Nytt avtal kommer automatiskt varje år för godkännande.
Avräkningsavtal. En summa motsvarande minst 10 ggr och högst 25 ggr årssumman +15%
för att täcka ekonomiska förändringar insättes på församlingens fondkonto. Avräkning görs
med årsavgiften mot det erlagda beloppet. Årsavgiften kan under avräkningstiden ändras. En
insättning på ex.vis motsvarande 10 år räcker minst 10 år. Gravrättsinnehavaren underrättas i
god tid innan kapitalet har förbrukats. Förvaltningen tillämpar förskottsinbetalning och
beställningar skall inkomma före utgången av april.
Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. I grundskötseln ingår i
den omfattning som behövs avseende gravplatsens utformning vårstädning, vattning, rensning
av rabatt, klippning av häck inom gravplats, gräsklippning, riktning av gravvård samt
krattning och randning av grusgravar.
Vårplantering innebär beroende på gravplatsens utformning plantering av c:a 8 stycken
penséer eller violer. Planteringen sker i slutet av april om vädret tillåter.
Sommarplantering innebär beroende på gravplatsens utformning plantering av 4-6 stycken
blomplantor. Valet av blommor görs av kyrkogårdsförvaltningen och kan variera på
gravplatserna och från år till år.
Höstplantering innebär höststädning av gravplatsen och plantering av 2 stycken ljungplantor
några veckor före Allhelgonahelgen.
Granris innebär läggning av granris på gravplatsen före Allhelgonahelgen.
Krans innebär läggning av granriskrans på gravplatsen före Allhelgonahelgen
Helårsskötsel innebär grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, höstplantering,
Granris, Krans
Gravljus +Tändning innebär att kyrkogårdsförvaltningen står för ett ljus samt
tändning per gravplats och dygn
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ÅRSAVGIFTER

2020
Grundskötsel av grav

574

Grundskötsel av grav med stenram och/eller grus

748

Vårplantering

140

Sommarplantering

220

Höstplantering

150

Granris

178

Krans

205

Helårsskötsel av grav

1460

Helårsskötsel av grav med stenram och/eller grus

1640

Vattning
Gravljus + tändning
Arbetskostnad person/timme övrigt arbete

Fastställd av kyrkofullmäktige 2019
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