Gravskötsel
+planteringspaket
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Beställning av gravskötsel
lyx narciss gul

pelargon zonale

pensé

petunia vit

pärlhyacint

röda rosor

Använd inbetalningskortet som har skickats med denna broschyr
när vi ska sköta graven. Gäller för säsong 2022.
Gravskötsel
Du kan beställa gravskötsel genom att betala enligt det
inbetalningskort vi har sänt till dig.
När du tecknar ett gravskötselavtal tar vi hand om graven och
garanterar att skötseln sker på ett värdigt sätt. Skötselsäsongen
löper under april – oktober. Genom god gravkultur kommer vi
att:
- Vårstäda runt gravplatsen
- Klippa gräset på graven
- Fylla på med jord på planteringsytan
- Rensa planteringsytan från ogräs
- Höststädning
Samtliga delar av gravskötseln löper under hela säsongen.
Vi tar hand om er gravplats
Alla begravningsplatser är en viloplats där vi får minnas de
bortgångna. Många människor besöker begravningsplatserna
som ska vara en vacker och välvårdad plats. Varje
begravningsplats är unik och ett stycke historia som ger tid till
eftertanke och frid.
Välkommen till Stockholms alla vackra begravningsplatser.

silverek

tagetes

liten vinterkrans

stor vinterkrans

Utbud säsongen 2022

Varje gravrättsinnehavare har ett ansvar för graven som bland
annat innebär att gravplatsen ska hållas i ett fint och värdigt
skick. För att kunna sköta graven finns möjlighet att beställa
gravskötsel. Det innebär att skötseln kommer att utföras med
omsorg.

Scanna QR-koden med din
mobilkamera för att beställa ett av
våra planteringspaket
→

Hela gravytan

Gravskötselavtal
1 säsong

Plantering
1 säsong

630 : -

Se priser nedan

afrik. margerit

alyssum stran.

Nya och bättre planteringspaket!
Du kan komplettera gravskötsel med plantering. Beställ i
webbutiken www.gravskotsel.net, eller scanna QR-koden.
Planteringstider + vinterkrans
Blomplanteringar och utkörning av vinterkrans till gravplatsen
ingår under hela säsongen. Vårblommor planteras ut till första
maj. Sommarblommor planteras ut till midsommar.
Vinterkransar placeras ut till alla helgons dag.
Paket 1
Jessica

2 lyx narciss gul, 2 afrikansk marguerit
2 röda rosor i kruka, 1 stor vinterkrans

780 :-

Paket 2
Zara

2 lavendel, 4 tagetes,
2 pelargon zonale, 2 ljung (Erica gracilis)

550 :-

Paket 3
Lillemor

4 pärlhyacint, 6 petunia vit,
6 lobelia, 1 liten vinterkrans

800 :-

Paket 4
Viola

2 krukodlad narciss, 6 isbegonia,
4 silverek, 2 ljung (Erica gracilis)

560 :-

Paket 5
Elvira

2 lyx narciss créme, 4 tagetes,
2 alyssum strandkrasse, 1 liten vinterkrans

580 :-

Paket 6
Mini

4 pensé, 4 isbegonia,
1 alyssum strandkrasse, 2 ljung (Erica graci.)

370 :-

Paket 7
Moa

2 lyx narciss gul, 6 isbegonia,
4 silverek, 1 liten vinterkrans

680 :-

Paket 8
Extra +

4 lavendel, 4 dianthus pink kisses,
4 campanula blå, 1 stor vinterkrans

Paket 9
Amanda

2 pärlhyacint, 4 isbegonia,
2 alyssum strandkrasse, 2 ljung (Erica graci.)

lobelia

campanula

dianthus pinkkiss

isbegonia

lavendel

krukodlad narciss

1400 :-

lyx narciss créme

410 :ljung erica gr.

Kontakta oss
Kundtjänst
Telefontider: 10-17 Lunchstängt: 12-13
E-post:
Webb:
Telefon:

kontakt@gravskotsel.net
www.gravskotsel.net
010 – 750 09 98 (knappval 1 för kundtjänsten)
(knappval 2 för gravboken)

Organisation: Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
Org.nr:
559078-5548
Bankgiro:
5385-5839
Beställning av gravskötsel sker med ditt inbetalningskort. Vill du beställa
plantering gör du det i webbutiken:
https://gravskotsel.net/kategori/planteringspaket/
Respekt och omvårdnad
Varje uppdrag på en begravningsplats är personlig och utförs med
omsorg. En gravplats hålls i ordnat och värdigt skick och den helighet
som tillkommer de avlidnas vilorum skall alltid iakttas och respekteras.
Med stor respekt för de anhörigas sorg hjälper vi till på många olika
sätt.
Följ oss på instagram @gravskotsel
Scanna QR-koden för att komma till
vår instagram profil.

→

Vårt ansvar
Gravskötsel & omvårdnad ansvarar för att ta hand om gravplatser i
Sverige på uppdrag av gravrättsinnehavare och anhöriga. Vill du läsa
mer om vilka vi är, vad vi gör och vad våra anställda tycker om vår unika
arbetsplats? Besök webbplatsen.
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