Dnr KR 2017-132

Taxor och avgifter 2018
GRAVSKÖTSEL
Avtal om gravskötsel kan tecknas enligt 2 alternativ
Årsskötsel, pris enligt lista.
Avräkningsavtal, antal år enligt avtal, multipliceras med pris enligt lista, multipliceras med 1,7.
Samtliga alternativ innebär grundskötsel minst 14 ggr/år och 2 planteringar.
Gravrättsinnehavaren får plantera egna växter endast efter överenskommelse.
Kontakt tas då med pastorsexpeditionen.
Vid tecknande av avtal ingår justering av gravvård vid behov.
SKÖTSEL RABATT A < 0,5 KVM INKL 1-5 PLANTOR
SKÖTSEL RABATT B > 0,5 KVM INKL 5-10 PLANTOR
GRAVSTENSTVÄTT < 1,5 KVM
GRAVSTENSTVÄTT > 1,5 KVM
RIKTNING AV GRAVVÅRD < 1,5 M
RIKTNING AV GRAVVÅRD > 1,5 M
ÖVRIGA TJÄNSTER VAKTMÄSTARE

/ÅR
/ÅR
/ST
/ST
/ST
/ST
/TIM

630 kr
900 kr
210 kr
300 kr
270 kr
390 kr
360 kr

Taxa för hyra av gemensam gravvård vid Kläckeberga kyrkogård
Del av gravvård och skötsel i 25 år, 1:a namnplattan och gravering ingår
13 601 kr
Förlängning av avtal i samband med ny gravsättning, antal år x
448 kr
Tillkommande namnplatta inkl gravering och montering
2 400 kr
Den som ej kan betala hela summan på en gång kan göra framställan till kyrkorådet.
Taxa för hyra av gemensam gravvård vid Förlösa nya kyrkogård
Del av gravvård och skötsel i 25 år, 1:a namnplattan och gravering ingår
Förlängning av avtal i samband med ny gravsättning, antal år x
Tillkommande namnplatta inkl gravering och montering

11 758 kr
376 kr
2 360 kr

Taxa för hyra av gemensam gravvård vid Förlösa kyrkogård gruskvarter
Del av gravvård och skötsel i 25 år, namnplattan och gravering ingår

3 600 kr

Förnyelse av gravrätt
Administrativ avgift för förnyelse i 15 år

500 kr
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UTHYRNING AV LOKALER
Vid upplåtelse av lokaler i samband med förrättning i någon av församlingens
kyrkor uttas ingen hyra för medlem i Svenska kyrkan.
Vid uthyrning till övriga gäller följande taxor
Privatperson/ Privatperson/
ideell
ideell
förening
förening
Utan städ
Med städ
FÖRLÖSA FÖRSAMLINGSHEM
Stora rummet
Lilla rummet

750 kr
300 kr

GARVAREGÅRDEN
Eliasalen
Aktivitetsrum
Övriga rum

Företag
Städ ingår

1500 kr
1000 kr

2000 kr
1500 kr

800 kr
800 kr
500 kr

2000 kr
2000 kr
1000 kr

Vaktmästare i samband med uthyrning 510 kr/timme
Församlingens bårtäcke får användas kostnadsfritt vid begravningsgudstjänster i
församlingens kyrkor, samt vid begravningsgudstjänst i någon av kontraktets lokaler
för den som är folkbokförd i församlingen.
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