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Prislista
lidingö kyrkogård

Information om skötsel och plantering
Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas av Lidingö kyrkogårdsförvaltning och dig som gravrättsinnehavare. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar
för skötsel av de allmänna ytorna, medan gravrättsinnehavaren ansvarar för
att själva gravytan och gravvården hålls i ”ordnat och värdigt skick” (7 kap.
3 § Begravningslagen). Bristfällig skötsel kan leda till förlust av gravrätten.
Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan vi hjälpa dig att hålla
gravplatsen i ett vackert och värdigt skick.

Gravskötsel
Skötsel av planteringsyta
- Rensning, luckring samt påfyllning av jord
- Beskärning och putsning av växter
- Borttagning av vissna blommor, engångsljus samt vinterdekorationer
- Vid gräsgrav, trimning av gräset runt planteringsytan
- Vid grusgrav; rensning samt krattning av grusad yta
Urngrav gräs
480 kr
Enkel kistgrav gräs
560 kr
Dubbel kistgrav gräs
600 kr

Urngrav grus
490 kr
Enkel kistgrav grus
640 kr
Dubbel kistgrav grus
800 kr

Skötsel av gräsytor
- Trimning runt en planteringsyta du sköter själv
- Klippning av igensådd planteringsyta
Trimning
260 kr

Klippning utan planteringsyta
260 kr

Skötsel av kolumbarium
- Borttagning av vissna blommor, ljus samt dekorationer
Kolumbarium
250 kr
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Märkning av skötsel
Följande markeringar används på gravplatsernas nummerstickor:
- Saknar färgmarkering; graven sköts om av kyrkogårdsförvaltningen
- Svart färgmarkering; klippning av igensådd planteringsyta
- Röd färgmarkering; trimning runt en planteringsyta du sköter själv
- Gul färgmarkering; graven sköts av gravrättsinnehavaren

Blomplantering
Blomplantering förutsätter beställd gravskötsel. Blomsort samt antal väljer
du själv ur vår prislista. För beställning kontakta kyrkogårdsförvaltningen i
god tid inför plantering via telefon eller e-post.

Tider för plantering
Påskliljor
Penséer
Sommarblommor
Cyklamen
Ljung
Vinterdekorationer

Skärtorsdagen
1:a maj
Början av juni
Början av september
Mitten av oktober
Alla helgons dag

Observera: Om den beställda produkten inte finns hos vår leverantör
ersätts den med likvärdig vara.

Perennplantering
Perenner (fleråriga växter) är ett miljövänligare alternativ och blir även på
sikt billigare än ettåriga växter. De perenna växterna har ibland kortare
blomning men flera av dem har också vackert bladverk. Vi kan även hjälpa
till med att plantera perenna växter, kontakta kyrkogårdsexpeditionen för
planteringsförslag.
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Vårplantering

Påsklilja tête a tête 45 kr
Små i kruka. Ca 20 cm hög
med små blommor med
korta stjälkar.
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*Småblommig Pensé 25 kr
Färg efter tillgång. Ca 20 cm
hög med små blommor.
* = Lokalt odlade blommor

Sommarplantering

*Silverek
Ca 15-25 cm hög.

25 kr

*Daggsalvia
50 kr
Ca 60-75 cm höga.

*Fuchsia
Ca 40 cm hög.

*Strandkrassing 25 kr
Ca 10 cm hög med många
små blommor.

*Lobelia
Ca 10-15 cm hög.

*Pelargon
50 kr
Skär, röd, vit. Ca 25 cm hög.

*Begonia nonstop 50 kr
Röd, rosa, gul. Ca 20 cm
hög med stora blommor.

*Isbegonia
25 kr
Skär, röd, vit, rödbladig.
Ca 25 cm hög med små
blommor.

* = Lokalt odlade blommor

25 kr

60 kr
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Höstplantering

Skimmia
65 kr
Ca 10-15 cm hög med små
röda bär.
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Ljung
65 kr
Röd, vit. Ca 20 cm hög.

Silverek
Ca 15-25 cm hög.

25 kr

Kransar och ljuständning

Granriskrans
Ø 27 cm.

Mosskrans
Ø 27 cm.

95 kr

105 kr

Granrisbukett
65x40 cm.

95 kr

Tallriskrans
Ø 27 cm.

95 kr

Ljuständning
40 kr
Vi tänder ett gravljus på
graven.
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KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN
Tel 08-410 847 10
E-post lidingo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Besöksadress Klubbvägen 6
Postadress Box 1029, 181 21 Lidingö
Besökstider:
måndag-fredag kl 09:00-12:00, 13:00-15:00
Stängt på helgdagar.

