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PRISLISTA 2023 gravplatstjänster (giltig t.o.m. 2023-11-30 alla priser inkl. moms) 

Grundskötsel av gravplats 1 enhet ca 2,75 kvm (undantag platser i sammanhängande gräsmatta) 
   Urngravplats  800:-  1-enhet        950: - 2-enheter  1 220: - 3-enheter   1 330:- 

4-enheter    1 480:-  6-enheter  1 590:-  8-enheter  1 720:- 10-12 enheter  2 180:-
    ruta framför sten i sammanhängande gräsmatta  970: - 
    ruta framför sten med en  sidorabatt i sammanhängande gräsmatta  990: -  
    ruta framför sten med 2 sidorabatter i sammanhängande gräsmatta 1 030:-  
    ruta i sammanhängande gräsmatta typ2  980:-  
    gravplats i sammanhängande gräsmatta med rabatt 2-plats   1 050: - 
    gravplats i sammanhängande gräsmatta med rabatt 3 plats 1 210: - övriga storlekar enligt offert. 

Granristäckning (pågår 10/11–13/12) (minsta debitering 250:-) 
    rabattyta 190:-/kvm (minsta debitering 250kr)  
    urngravplats 310:-/plats      ruta i gräs 330:-/plats  
    ruta i gräs med en sidorabatt 380:-/plats      ruta i gräs med 2 sidorabatter 450:-/plats 
    2 platser i gräs 440:-/plats     3 platser i gräs  490:-/plats          
    ruta i sammanhängande gräsmatta kistgrav typ2 350:-/plats 
    matta 350:-/kvm     slinga runt gravvård  100:-/lm.  

Vårvintern februari (inkl. utsättning) per styck 
    Kruka med penséer med vårlök 170: - 

Påsken (inkl. plantering) per styck 
    Påsklilja stor  80: -       Påsklilja mini  80: - 

Vårblommor (inkl. plantering) per styck 
   Penséer (gul, blå, vit) 22:-/st. 

Sommarblommor (inkl. jord, gödning och plantering) per styck 
    Pelargonia rosa, röd 70: - Prästkrage 70:-, Isbegonia, Silverek, 22: - 

Hösten början av oktober (inkl. plantering) per styck 
    Ljung Calluna 80: -   Silverek  50: -              

Alla Helgon helgen (inkl. plant, utläggning) per styck om det är brist på mossa ersätts mossan med granris 
    Cyklamen, Chrysanthemum, Ljung (Calluna)  80: -     Silverek 50: -   
    Grankrans, mosskrans, mosskudde, mosstav  180: -     Mosshjärta 190:-     Gravljus 70: -   

Advent inkl. utläggning eller utsättning per styck om det är brist på mossa ersätts mossan med granris 
    Grankrans, mosskrans, mosstav 180: -     Gravljus 70: - 

Jul veckan innan jul inkl. utsättning per styck 
     Grankrans, mosskrans, mosstav 180: -     Gravljus 70: -     Julkruka med årstidens blommor  170: - 

Morsdag/ Farsdag/ Midsommar/ Pingst / Högtidsdag/ Minnesdag  
 Bukett  190: -     Krukväxt  170: -  

Bevattning 180:-/mån (vid behov max 2g/vecka) självattnings låda 150:-/ mån  

Till alla beställningar utöver avtalade tjänster i januari tillkommer portokostnad 15: - 




