Bestämmelser och taxor för Lysekils pastorat
åtagande att vårda gravplats
Åtagandet gäller i
1)
2)
3)
4)

1 år
5 år
10 år
Ett obestämt antal år dock lägst ett visst antal år

fr o m den tid som kyrkogårdsförvaltningen beslutar samt vederbörande gravrättsinnehavare
eller dennes ombud inbetalt fastställt belopp.
Taxa för vårdnadsåtagande/år
A GRUSYTA HELGRAV
B GRUSYTA HALVGRAV

365:-260:--

C SKÖTSEL RABATT HELGRAV
D SKÖTSEL RABATT HALV-/URNGRAV

470:-365:--

E
F
G
H

470:-375:-545:-400:--

PLANTERING HELGRAV
PLANTERING HALV-/URNGRAV
PLANTERING PERENN HELGRAV (endast 5-årsintervall)
PLANTERING PERENN HALV-/URNGRAV (endast 5-årsintervall)

K VINTERDEKORATION

155:--

L ARBETSKOSTNAD EXTRA / H

260:--

VÅRBLOMMOR

SOMMARBLOMMOR
Eller
PERENN

Kyrkogårdsförvaltningen förbehåller sig rätten att kunna ändra alternativ för vår- och
sommarblommor.
Efter beslut i kyrkogårdsförvaltningen utsändes faktura tillsammans med gravskötselavtal i
två exemplar varav det ena exemplaret av avtalet returneras påskrivet.
Betalningsvillkor: 30 dagar

Den årliga skötseln består av:
A-B: Krattning och rensning
C-D: Vårstädning, putsning, rensning och vattning
E-F: Plantering och borttagning av vårblommor och sommarblommor
G-H: Plantering och borttagning av perenn växt
K:
Rustning och borttagning av vinterdekoration
Förklaring till övriga kostnader
L:
Timkostnad för extraarbete då samfällighetens personal utför arbete, t ex tvättning
och riktning av gravvård. Utförs efter antagen offert.
Grav ska vara välskött vid skötselåtagandets början
Gravskötselavtalet omfattar inte arbeten i samband med gravsättning
Tvättning och riktning av gravvårdar ingår inte i grundskötsel (punkt A-K)
Taxor uppräknas årligen med KPI
Pris för gravskötsel framtas enligt punkterna A-H och multipliceras därefter med det antal år
gravskötseln avser enligt punkterna 1-3. Betalning för hela gravskötseltiden görs i förskott.
eller
Ett valfritt belopp insätts på samfällighetens gravskötselkonto enligt punkt 4 dock lägst
1.000 :-- och högst 20.000:--. Pris för gravskötsel framtas enligt punkterna A-H och dras
årligen från gravrättsinnehavarens insatta medel.
Blankett för anhållan om övertagande av gravskötsel rekvireras hos kyrkogårdsförvaltningen,
telefon 0523-29 32 42.
Ifylld blankett för anhållan om gravskötsel ska sändas till
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

