Vill du att vi
sköter graven?

Gravskötsel 2022

Erbjudande från Kyrkogårdsförvaltningen

Du väljer hur mycket vi ska göra
och vad du vill göra själv
1 Vi klipper, sköter och planterar
Gravskötselavtal och planteringsavtal,
(paket eller enstaka växter/dekorationer).

2 Vi klipper och sköter – du planterar
Gravskötselavtal med egna planteringar.

3 Vi klipper – du sköter och planterar
Gräsklippningsavtal med planteringsyta.

4 Vi klipper hela ytan
Gräsklippningsavtal med gräs på
hela ytan, ingen planteringsyta.

5 Du eller någon annan klipper gräset
på hela ytan, sköter och planterar
Inget avtal med kyrkogårdsförvaltningen
utan du ansvarar för att graven hålls i ett
vårdat och värdigt skick.

En välskött
grav kan bli en
plats för ro och
minnen. Om du vill
ha hjälp att sköta
graven finns flera
alternativ.

Gravskötselavtal

Ett gravskötselavtal innebär att kyrkogårds
förvaltningen garanterar att graven hålls i ett
vårdat och värdigt skick. Du måste ha ett grav
skötselavtal om du vill att vi ska plantera på graven.

Det här gör vi
• April – vårstädar, tar bort vinterdekorationer
och putsar fleråriga växter.
• Vår och sommar – klipper gräset under hela säsongen.
• Vår – kantskär planteringsyta och fyller på ny jord.
• Juni till september – rensar planteringsytan.
• Oktober – höststädar och tar bort sommarväxter.

Planteringspaket eller enstaka planteringar
Du kan beställa planteringspaket, enstaka blommor och vinter
dekorationer. För att göra det behöver du ha ett gravskötselavtal.

Gräsklippningsavtal
Gräsklippningsavtal innebär att vi klipper gräset på graven, under
hela säsongen. Du kan välja att ha gräs på hela graven eller att ha
en planteringsyta som du sköter själv.
Typ av tjänst

Ett år

Fem år

Gravskötsel

550 kr

2 475 kr*

Planteringspaket**

230–450 kr

1 150–2 250 kr

Från 30 kr
Enstaka planteringar** av blommor,
fleråriga växter och vinterdekorationer.

–

Gräsklippning
Kan inte kombineras med plantering.

–

270 kr

* Priset är inklusive 10 % rabatt.
** Kan bara beställas om ett gravskötselavtal finns.

Planteringspaket
Vår-, sommar- och höstplantering
För att teckna planteringspaket behöver du ha ett gravskötselavtal.
Sista beställningsdatum 31 mars.

4 pensé, 4 isbegonia, 4 strand
krassing, 1 vinterdekoration. 280 kr
för 1 säsong, 1 400 kr för 5 säsonger.

2 krukodlad narciss, 6 isbegonia,
4 silverek, 1 vinterdekoration. 380 kr
för 1 säsong, 1 900 kr för 5 säsonger.

6 pensé, 6 isbegonia, 6 strand
krassing, 1 vinterdekoration. 360 kr
för 1 säsong, 1 800 kr för 5 säsonger.

1 krukodlad narciss, 2 afrikansk
margerit/stjärnöga, 2 ljung. 230 kr
för 1 säsong, 1 150 kr för 5 säsonger.

9 pensé, 9 isbegonia, 6 strand
krassing, 1 vinterdekoration. 450 kr
för 1 säsong, 2 250 kr för 5 säsonger.

6 pensé, 6 isbegonia, 2 ljung. 275 kr
för 1 säsong, 1 375 kr för 5 säsonger.

Vårblommor
Sista beställningsdatum
31 mars, blommorna
planteras ut till 1 maj.

Trädgårdsmästarens val. Här väljer
kyrkogårdens trädgårdsmästare ut
blommor anpassade efter säsong.
I paketet ingår vårblommor, sommar
blommor och vinterdekoration.
375 kr för 1 säsong, 1 875 kr för
5 säsonger.

Krukodlad narciss
45 kr/st

Pensé
30 kr/st
På vissa begravningsplatser finns
problem med rådjur och harar.
Vi rekommenderar därför kruk
odlade narcisser (påskliljor) som
vårplantering.

Symbolförklaring till
de olika växterna:
= Soliga lägen
= Halvskuggiga lägen
= Skuggiga lägen
= Bivänlig

Notera att färgerna och utseendet
på blommorna kan variera.

Sommarblommor
Sista beställningsdatum 30 april,
blommorna planteras ut till midsommar.

Afrikansk margerit/
stjärnöga 50 kr/st

Lobelia
30 kr/st

Silverek
30 kr/st

Fuchsia
50 kr/st

Margerit
50 kr/st

Tagetes
30 kr/st

Isbegonia
30 kr/st

Strandkrassing
30 kr/st

Fleråriga växter
Ett mer miljövänligt alternativ med fleråriga blommor.
Sista beställningsdatum 31 mars, blommorna planteras ut till midsommar.

Alunrot 65 kr/st
Blomningstid juni–juli,
ca 30 cm hög.

Funkia 65 kr/st
Blomningstid juli–aug,
ca 40 cm hög.

Näva 65 kr/st
Blomningstid juni–juli,
ca 30 cm hög.

Astillbe 65 kr/st
Blomningstid juli–aug,
ca 25 cm hög.

Kärleksört 65 kr/st
Blomningstid aug–okt,
ca 50 cm hög.

Rudbeckia 65 kr/st
Blomningstid juli–sept,
ca 60 cm hög.

Daggkåpa 65 kr/st
Lavendel 65 kr/st
Blomningstid juni–aug, Blomningstid juli–aug,
ca 40 cm hög.
ca 40 cm hög.

Violviva 65 kr/st
Blomningstid apr–maj,
ca 15 cm hög.

Vinterdekorationer
Sista beställningsdatum
30 september, placeras
ut till Alla helgons dag.

Ljung
50 kr/st

Tänk på
För dig med
gravskötselavtal
• Mellan 1 oktober och
31 mars kan du smycka
graven med lyktor
och ljus.
• Under april b
 ehöver du
ta bort utsmyckningarna,
annars är det svårt för
oss att plantera och
sköta graven.

För alla
• Bara planteringsytan får
smyckas, inte gräsytan.
• Föremål av glas och lösa
stenar får inte användas.
Glas kan gå sönder och
stenar kan fara iväg långt
när vi klipper gräset.
• Tänk på eldfaran med
lyktor och ljus.

Krans av ädelgran
120 kr/st

Rosett av ädelgran
120 kr/st

Så här beställer du
skötsel och plantering
På begravning.stockholm/gravskotsel hittar du
ännu mer information. Där finns också e-tjänsten
hittagraven. Sök upp ditt gravnummer och gör
beställningen därifrån.
Sista datum för beställningar
31 mars – planteringspaket, vårblommor
och fleråriga växter.
30 april – sommarblommor.
30 september – vinterdekorationer.
Betalar du från utlandet?
Ange bankens adress, förvaltningsnummer 168
och ditt gravnummer. Kyrkogårdsförvaltningen tar
inte emot checkar eller money order. Ange kontonamn
”STH Kyrkogårdsförvaltningen” om du använder
en betaltjänst.
Bankens adress: Nordea Bank, Sweden, 105 71 Stockholm
Swift/BIC: NDEASESS
IBAN: IBAN SE10 9500 0099 6034 4786 9003

Vill du ändra i ett befintligt avtal?
E-post: kundtjanst.kyf@stockholm.se
Telefon: 08-508 301 91
Telefontid måndag–fredag, kl 9–12,
måndag, tisdag och torsdag, kl 13–15.

Bromma kyrkogård
08-508 301 87, bromma.kyf@stockholm.se
Brännkyrka kyrkogård
08-508 301 54, brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se
Galärvarvskyrkogården
08-508 301 70, skotsel.norr.kyf@stockholm.se
Hässelby begravningsplats
08-508 301 80, rackstahasselby.kyf@stockholm.se
Norra begravningsplatsen
08-508 301 70, skotsel.norr.kyf@stockholm.se
Råcksta begravningsplats
08-508 301 80, rackstahasselby.kyf@stockholm.se
Sandsborgskyrkogården
08-508 301 96, skotsel.soder.kyf@stockholm.se
Skogskyrkogården
08-508 301 96, skotsel.soder.kyf@stockholm.se
Spånga kyrkogård
08-508 301 88, spanga.kyf@stockholm.se
Strandkyrkogården
08-508 301 96, skotsel.soder.kyf@stockholm.se
Västberga begravningsplats
08-508 301 54, brannkyrkavastberga.kyf@stockholm.se

Hittar du inte svar på dina övriga frågor på vår webbplats?
Kontakta oss på kundtjanst.kyf@stockholm.se
eller ring 08-508 301 91. Telefontid måndag–fredag kl 9–12
och måndag, tisdag och torsdag, kl 13–15.

begravning.stockholm
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Har du frågor om vad som gäller på en viss begravningsplats
kan du kontakta den direkt. Telefontid måndag–fredag kl 10–11.

