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Vård av gravplatser. 
  

     Trädgårdsshopen utför mot beställning vård av gravplatser inom Malmö kyrkogårdar                

                                            

             I vårt grundskötselavtal ingår följande åtagande. 

                             Avgraning, gödsling av rosor och växter vid behov.        

            ogräsrensning av hela ytan, klippning av gräsmatta om sådan finns 

            krattning av rabatt och singelplan eller gräsyta om sådan finns 

            ansning och beskärning av blommor, växter och rosor. 

            borttagning av vissna buketter vid rengöringstillfället 

            gravplatsskötseln utföres med 3-4 veckors intervall under 

            växtperioden, så att gravplatsen upplevs välskött. 
 

                Kostnaden för skötseln tas ut i förskott årligen och gäller kalenderår. 

                   Regelbunden skötsel under växtsäsongen, viss tillsyn även under vintern. 

                  Till dig som redan är avtalskund skickas nytt avtal ut under Decembermånad med 

                  Förfallodag den 28/2. Nya kunder efter mottagen beställning 30 dagar netto                                                                     

                  Tecknas avtal efter den 1/7 beräknas priset efter särskild offert. 
 

                  Samtliga priser på våra tjänster finns i vår prislista på nästa sida 

                  Innan vi åtar oss skötsel enligt prislista besöker vi Er gravplats 

                  Alla priser är med moms alltså det pris du betalar på din räkning. 
På enstaka beställningar utanför avtal tas en kostnad ut på 15kr 

     
                   Om du är intresserad och vill beställa skötsel av din gravplats. 

                     Lämna då talongen nedan ifylld till oss i butiken eller per brev. 

                              Har du fler frågor kontakta då oss per telefon. 

                       För oss är kvalité och ansvar det viktiga, tillsammans med 

                       ett lägre pris jämfört med Svenska kyrkan.  

                         Vi besitter stor kunskap inom området. 
                                 VÄLJ DET PRIVATA ALTERNATIVET 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  Namn __________________________________________________ 

  Adress __________________________________________________ 

  Postnr._____________Ort_________________________Telefonnr.________________ 

  Familjenamn på gravvård_________________________ 

  Kyrkogård________________Gravplatsnummer_____________________________ 

  Skicka inbetalningskort enligt prislista på följande tjänster 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Jag önskar avtal på 1år_____          Jag önskar avtalsförslag för _______år skicka offert    (välj avtalstid) 
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PRISLISTA 2021 gravplatstjänster (giltig t.o.m. 2021-11-30 alla priser inkl. moms) 

       

  Grundskötsel av gravplats (1 enhet ca 1,2x2,3)m undantag i gräsyta  

    Urngravplats             680: -        1-enhet         720: -  2-enheter       1 020: -             

    3-enheter                1 130: - 4-enheter   1 280: - 6-enheter       1 390: -  

    8-enheter               1 520: - 10-enheter 1 770: 12-enheter- 1 980: -     

    ruta framför sten i sammanhängande gräsmatta   770: - 

    ruta framför sten med en sidorabatt i sammanhängande gräsmatta      850: -   

    ruta framför sten med två sidorabatter i sammanhängande gräsmatta  900:-                             

    ruta i sammanhängande gräsmatta kistgrav typ2 800:-    

    gravplats i sammanhängande gräsmatta med rabatt 2-plats 930: - 

    gravplats i sammanhängande gräsmatta med rabatt 3–6 plats 1 020: - övriga storlekar offert. 

                  

 Granristäckning (pågår 10/11–13/12) (minsta debitering 175:-)  

    rabattyta 175:-/kvm (minsta debitering 175kr)  

    urngravplats 295:-/plats, ruta i gräs 295:-/plats  

     ruta i gräs med en sidorabatt 350:-/plats, ruta i gräs med 2 sidorabatter 400:-/plats 

    2 platser i gräs 390:-/plats, 3 platser i gräs   440:-/plats           

    ruta i sammanhängande gräsmatta kistgrav typ2 320:-/plats 

    matta 340:-/kvm, slinga runt gravvård   90:-/lm.  
    
                   Vårvintern februari (inkl. utsättning) per styck 

    Kruka med penséer med vårlök 160: - 

                 Påsken (inkl. plantering) per styck 

    Påsklilja stor 75: -         Påsklilja mini    70: - 

                Vårblommor (inkl. plantering) per styck 

    Penséer (gul, blå, vit) 20:-/st.  

                 Sommarblommor (inkl. jord, gödning och plantering) per styck 

    Pelargonia (röd, vit, rosa) 60: - Prästkrage 60: - Knölbegonia 70: -  

    Isbegonia, Lobelia, Tagetes, Silverek, 20: - 

                 Hösten början av oktober (inkl. plantering) per styck 

    Ljung Calluna 75: -   Silverek   40: -               

                 Alla Helgon helgen (inkl. plant, utläggning) per styck 

    Chrysanthemum   75: -  Cyklamen 75: -   Ljung (calluna) 75: - Silverek 40: -   

    Grankrans, mosskrans 160: -    mosskudde, mosstav 180:   Gravljus 70: -    

                 Advent inkl. utläggning eller utsättning per styck 

    Grankrans, mosskrans 160: -   mosstav 180: - Gravljus 70: - Julros i kruka 160: - 

                 Jul veckan innan jul inkl. utsättning per styck 

     Julkruka med årstidens blommor   160: - 

    Morsdag/ Farsdag/ Midsommar/ Pingst / Högtidsdag/ Minnesdag            

    bukett          170: -      krukväxt        160: -   

    Bevattning 160:-/mån (vid behov max 2g/vecka) självattnings låda 100:-/ mån  

    

    Till alla beställningar utöver utskick av avtal i januari tillkommer portokostnad 15: - 

    Om det är svårt att få tag på mossa ersätts mossarbeten av granris. 


