Beställningen skickas med svarspost eller e-post till:
Uppsala kyrkogårdar
Se sista sidan.
e-post:
uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se
tfn: 018-430 35 50

beställning av grundskötsel och planteringspaket
Gravrättsinnehavare:

Gravplatsnr:

Beställare:
Namn:

Personnr:

Adress:

c/o namn:

Postnr:

Ort:

Telefon:

E-post:
Datum:

Namnteckning:

Erbjudandefaktura:
Konto:

Se informationsbladet.

övriga tjänster
Gräsputs:

270,00 kr

Gravstensarbeten:

Vänligen kontakta mig för offert.

grundskötsel
Priserna avser 2020
Prisexempel på grundskötsel av vanliga gravtyper:
Grundskötsel
Urngrav
i gräs med planteringsyta
-"1-plats kistgrav
i sand med planteringsyta
-"-"i gräs med planteringsyta
-"2-plats kistgrav
i sand med planteringsyta
-"-"i sand utan planteringsyta
-"3-plats kistgrav
i sand med planteringsyta

900,00 kr
1125,00 kr
925,00 kr
1200,00 kr
560,00 kr
1500,00 kr

Som tillval till grundskötsel kan något eller några av våra färdigkomponerade planteringspaket väljas.
Se mittenuppslaget.

sommarblommor

Låga sortimentet:
Röd isbegonia
Silverek
Rosa isbegonia
Blå kantlobelia

Lilla paketet,

Mellanpaketet,

Stora paketet,

3 isbegonia
4 kantväxter

5 isbegonia
3 kantväxter

7 isbegonia
4 kantväxter

165 kr

185 kr

260 kr

165 kr

185 kr

260 kr

Lilla paketet,

Mellanpaketet,

Stora paketet,

2 knölbegonia
3 kantväxter

3 knölbegonia
4 kantväxter

5 knölbegonia
3 kantväxter

Röd knölbegonia
Silverek

160 kr

230 kr

290 kr

Rosa knölbegonia
Blå kantlobelia
Gul knölbegonia
Blå kantlobelia

160 kr

230 kr

290 kr

160 kr

230 kr

290 kr

Mellanstora
sortimentet:

Sommarblomsplantering

Höga sortimentetet
med kantväxt:
Röd pelargon / fuchsia
Silverek
Rosa pelargon / fuchsia
Blå kantlobelia

Höga sortimentetet
utan kantväxt:
Röd pelargon / fuchsia
Rosa pelargon / fuchsia

Mellanstora sortimentet; Lilla paketet

Lilla paketet,

Mellanpaketet,

Stora paketet,

2 pelargon / fuchsia
3 kantväxter

3 pelargon / fuchsia
4 kantväxter

5 pelargon / fuchsia
3 kantväxter

155 kr

220 kr

280 kr

155 kr

220 kr

280 kr

Lilla paketet,

Mellanpaketet,

Stora paketet,

3 pelargon / fuchsia

5 pelargon / fuchsia

7 pelargon / fuchsia

125 kr

210 kr

295 kr

125 kr

210 kr

295 kr

Vid val av det höga sortimentet, rekommenderar vi pelargon till soliga lägen och fuchsia till halvskuggiga och skuggiga lägen.
Kom ihåg att markera vilken sorts blomma som önskas.

vårblommor

Tulpanlök och violpensé kan inte kombineras på samma gravplats.
Tulpanlök

Röd
200 kr

Grupp om 10 lökar
Lök i kruka
Påsklilja, gul

Gul och röd

200 kr

Antal krukor
46 kr styck
46 kr styck

Pärlhyacint, blå

Lilla paketet,
3 plantor

Violpensé

200 kr

Rosa-vit

Mellanpaketet,
7 plantor

Stora paketet,
11 plantor

80 kr

180 kr

285 kr

Blå

80 kr

180 kr

285 kr

Röd / orange

80 kr

180 kr

285 kr

Gul

Violpensé; Mellanpaketet

Höstljung, ädelgransbukett med kottar och gravljus

höst- och vinterdekorationer

Sätts ut till alla helgons dag.
Höstljung

Antal
49 kr styck

Röd
Granrissmyckning
Grankrans utan kottar

Antal
145 kr styck

Grankrans med kottar

165 kr styck

Ädelgransbukett med kottar

115 kr styck

Granristäckning

240 kr

Gravljus

50 kr styck

Sätt ut till datum/högtid:

Tejpa
här



Vik efter den streckade linjen



Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Svenska kyrkan, Uppsala kyrkogårdar
SVARSPOST
750047000
758 54 UPPSALA

Tejpa
här

