Prislista 2019
serviceverksamhet

Skötsel av gravplats genom avtal
Ljungby kyrkogårdsförvaltning erbjuder skötsel av grav utifrån ett upprättat avtal med gravrättsinnehavaren.
Två avtalsformer, ettårsskötsel och flerårsskötsel, för gravskötsel finns. Inom avtalen kan man välja skötselns omfattning.
Skötsel av gravplats avser att hålla 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.

•

Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av
vinterdekorationer.

•

Plantering, gödsling, vattning och putsning av blommor.

•

Omgrävning av planteringsyta.

•

Administration av avtal.

Ettårsskötsel
Tecknas genom förskottsbetalning. Avtalet löper år från år
så länge betalning inkommer eller tills gravrättsinnehavaren
säger upp avtalet dock längst till gravrättstidens utgång.

Flerårsskötsel

Tecknas som avräkningsavtal och åtagandet fullgörs så länge
insatta medel räcker dock längst till gravrättstidens utgång.
Vi rekommenderar inte att skötselperioden beräknas till
längre än femton år. Skötselperioden kan aldrig sträcka sig
längre än till gravrättstidens utgång. Gällande priser regleras
årligen av kyrkorådet.

Beställning av skötsel

Beställning av skötsel görs helst innan januari månads utgång.
Före övertagande av skötsel görs besiktning av gravplatsen
för ev. åtgärder. Kostnader för iordningställande debiteras
enligt självkostnadsprincipen.
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Avgifter för gravplatsskötsel
Alternativ av planteringsyta bestäms utifrån planteringsytans storlek.

Vårplantering
Storlek i m2
Penséer/rabatt
0,10 - 0,20
140:0,21 - 0,30
170:0,31 - 0,40
200:0,41 - 0,60
230:0,61 - 0,80
270:Vid större planteringsyta tillämpas särskild taxa.

Sommarplantering
Storlek i m2
Sommarblommor/rabatt
0,10 - 0,20
460:0,21 - 0,30
520:0,31 - 0,40
620:0,41 - 0,60
670:0,61 - 0,80
800:0,81 - 1,20
930:Vid större planteringsyta tillämpas särskild taxa.
Blommor bestäms av kyrkogårdsförvaltningen och planteras senast till
1 maj resp till midsommar.

Höst
Dekoration till Alla helgons dag
granris stor
granris liten

135:-/st
115:-/st

Höstljung (planteras i slutet av september)
Gravljus

55:-/st
55:-/st

Underhåll gravsten
Tvättning (Intervall väljs av kund)

210:-/tillfälle
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Planteringslådor
Vi erbjuder endast lådor som är 50, 70 och 90 cm långa.
50 och 70 cm:
		

Planteringslåda med montering och jord
Endast planteringslåda

1 750:930:-

90 cm: 		
		

Planteringslåda med montering och jord
Endast planteringslåda

1 950:1 130:-

Gravstensåtgärder
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tjänst att stabilisera
gravstenar som bedömts osäkra. I priset ingår två rostfria
dubbar och säker montering med lämplig metod.
Gravstenar upp till 0,5 m2 och med normalt utförande
Extra dubbning (ex. till pelare eller kapitäl)

2 300:215:-/dubb

För större gravstenar och med särskilt utförande
(t.ex. pelare och kapitäl) görs enskild kostnadsbedömning.
För garanterad åtgärd under året är sista beställningsdag 31 mars.

Gravstenens delar
Källa: CGK - Montering och provning av gravvårdar
Tredje upplagan, 2012-09-03
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Förnyelse av gravrätt
För gravplats med gravrätt gäller att när upplåtelsetiden för
gravrätten går ut har man rätt att förnya den. Detta enligt
begravningslagen (1990:1144) 7 kap § 9.
Förnyelse med 15 år kan göras mot en avgift, om:
•

gravplatsen är vårdad.

•

gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att
förnyelse önskas.

•

upplåtelsen inte medför något synnerligt men för
begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och
skötsel.

Vid förnyelse av gravrätt utgår en avgift med 1 000 kr/gravplats.

Askgravplats kv. 26, Skogskyrkogården
Vid första urnsättningen:
Namnplatta, del i anläggningen och skötsel av askgravplatsen (i 25 år).

3 500:-

Vid andra urnsättningen:
•

Komplettering av namnplatta

•

Förlängning av skötsel, de år av gravrättstiden som
överstiger 25 år efter första urnsättningen.

1 400:105:-/år

För villkor och mer information se separat informationsfolder.

Askgravplats kv. 04, Skogskyrkogården
Vid första urnsättningen:
Namnplatta, del i anläggningen och skötsel av askgravplatsen (i 25 år).

6 200:-

Vid andra urnsättningen:
•

Komplettering av namnplatta

•

Förlängning av skötsel, de år av gravrättstiden som
överstiger 25 år efter första urnsättningen.

3 550:105:-/år

För villkor och mer information se separat informationsfolder.
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Prislista för extra arbeten
Rengöring av gravvårdar och socklar upp till 20 minuter
(grundpris).
Rengöring av gravvårdar och socklar (timpris)

210:440:-/tim

Grusning av gravplats 1-plan materialkostnad
			
(Arbetstid tillkommer)
Grusning av gravplats 2-plan materialkostnad
			
(Arbetstid tillkommer)
Grusning av gravplats 3-plan materialkostnad
			
(Arbetstid tillkommer)

200:-/st

Övriga arbeten
Övriga arbeten med maskin

365:-/tim
630:-/tim

310:-/st
420:-/st

Tänk på vår miljö
Vi på Ljungby kyrkogårdsförvaltning värnar om vår miljö. Vi
strävar efter att sköta kyrkogårdarna på ett så miljövänligt sätt
som möjligt. Hjälp oss i denna strävan genom att sortera avfall.
Tack på förhand!

Hitta graven
Svenskagravar.se är en tjänst där du gratis kan söka efter avlidna
personer och se var deras grav finns.

Tänk på att beställa skötsel innan januari månads utgång.
Priserna i denna broschyr gäller 2019-01-01 – 2019-12-31
Med reservation för eventuella tryckfel.
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Kyrkogårdar/Begravningsplatser
inom vårt förvaltningsområde

Odensjö kyrkogård
Angelstads kyrkogård

Lidhults kyrkogård
Lidhults gamla kyrkogård

Vrå kyrkogård

Torpa kyrkogård

Skogskyrkogården
Ljungby

Ljungby gamla kyrkogård

Annerstads kyrkogård
Annerstads gamla kyrkogård
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Ljungby kyrkogårdsförvaltning
Kyrkogårdsförvaltningens expedition:
Skogskyrkogården
Donationsgatan, 341 35 Ljungby
Postadress:
Ljungby kyrkogårdsförvaltning
Box 4, 341 21 Ljungby
Telefon: 0372 - 671 40, vardagar kl 10-12
E-post: ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/ljungby

2018-07-16

