Gravskötseltjänster och produkter
prislista 2018
Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö

Helårsskötsel, januari - december
i tjänsten ingår rengöring och regelbunden tillsyn av gravplatsen, borttagning av
vissna blommor varje vecka, borttagning av kransar och granris etc, påfyllning av
jord och singel vid behov (dock inte varje år).

Helårsskötsel urngravplats/1 ruta i gräs
Helårsskötsel 1-plats singelgrav
Helårsskötsel 2-plats singelgrav
Helårsskötsel 3-plats singelgrav
Helårsskötsel 4-plats singelgrav
Helårsskötsel 6-plats singelgrav
Helårsskötsel 2 rutor i gräs
Helårsskötsel 3 rutor i gräs
för andra storlekar kontakta oss
Vårsäsong
Blomma till Påsk, Pingst, Mors dag, Midsommar

650,00 kr/år
814,00 kr/år
1.127,00 kr/år
1.399,00 kr/år
1.500,00 kr/år
1.753,00 kr/år
871,00 kr/år
1.095,00 kr/år

120,00 kr/st

(2 eller ﬂera 87,00 kr/st)

Bukett dagar som ovanstående
Påskblomma mini (2 eller ﬂera 78,00 kr/st)
Penséer (rabatt vid köp av 6 st eller ﬂer - kontakta oss)

148,00 kr/st
105,00 kr/st
23,00 kr/st

Bevattning under perioden maj - augusti
Bevattning hela perioden en gång per vecka
Bevattning per månad en gång per vecka
Bevattning planteringslåda hela perioden
Bevattning planteringslåda per månad

585,00 kr/st
172,00 kr/st
320,00 kr/st
99,00 kr/st

Sommarsäsong
(inkl blomsterjord & en etableringsbevattning, rabatt vid köp av flera - kontakta oss)

Isbegonior, Ageratum, Silverek
Lobelia, Tagetes
Pelargonior, Prästkragar, Fuchsior, Knölbegonior

23,00 kr/st
22,00 kr/st
67,00 kr/st

Höstsäsong
Höstblomma: Cyklamen, Ljung (2 eller ﬂera 87,00 kr/st)
Silverek höst

120,00 kr/st
60,00 kr/st

Alla Helgons Dag: Chrysanthemum, Cyklamen, Ljung120,00 kr/st
Blomma i kruka till Fars dag, ej vit (2 eller ﬂera 87,00 kr/st) 120,00 kr/st
Vintersäsong
Dekorgrupp Alla Helgons Dag, 1:a Advent eller Jul
Krans/stav/ till Alla Helgons Dag, 1:a Advent eller Jul
av granris
Krans/stav/ till Alla Helgons Dag, 1:a Advent eller Jul
av mossa
Ljus till Alla Helgons Dag, 1:a Advent eller Jul
Bukett till 1:a Advent
Tulpangrupp till Jul
Granris av Nobilisgran
Granristäckning kvm (singelgravar)
Granristäckning, urngravplats
Granristäckning, 1 ruta i gräs
Granristäckning, 2 rutor i gräs
Granristäckning, 3 rutor i gräs
Granristäckning planteringslåda
Granristäckning, slinga
Granrisborttagning
(ingår kostnadsfritt i helårsskötseltjänsten) från

330,00 kr/st
165,00 kr/st
170,00 kr/st
80,00 kr/st
148,00 kr/st
168,00 kr/st

170,00 kr/kvm
285,00 kr/st
285,00 kr/st
350,00 kr/st
400,00 kr/st
160,00 kr/st
90,00 kr/lpm
110,00 kr/kvm

Övrigt
Bukett till speciell dag
Blomma i kruka till speciell dag
Stor bukett till speciell dag
Ljus till speciell dag
Krans, kors, stav el kudde av mossa till speciell dag
(oktober - december)
Rengöring av gravsten (alla gravstenar på platsen)
Planteringslåda inkl montering, pris från
Fotograﬁ av minnesplatsen skickat via brev
Fotograﬁ av minnesplatsen skickat via email

236,00 kr/st
175,00 kr/st
380,00 kr/st
120,00 kr/st
210,00 kr/st
420,00 kr/st
650,00 kr/st
145,00 kr/st
100,00 kr/st

Vi kan även hjälpa till med om- eller nyanläggning
på gravplatsen samt olika typer av gravstensarbeten
- kontakta oss för mer information.
KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst........................................................................................tfn 040 - 27 92 00
Telefon- och besökstid: kl 09.00 - 15.00
Lunchstängt: kl 12.00 - 12.30
Besöksadress: Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151
(med bil: infart Scheelegatan 38)
Postadress:
Box 16017
200 25 Malmö
Telefon växel: .......................................................................................040 - 27 90 00
Telefax: ................................................................................................040 - 27 91 47
Mail: .............................................kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se
Hemsida: ............................................................................www.malmokyrkogard.se

