Hadsten kirkekontor
Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Tlf. 86 98 04 25

Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00
Torsdag kl. 9.30-17.00
e-mail: hadsten.sogn@km.dk
kirkekontoret@hadstensogne.dk

Prisliste for vedligeholdelse af gravsted
Denne prisliste er gældende til 31. december 2019. Der sker en regulering hvert år pr. 1. januar.
Alle angivne priser er for 1 år og inklusiv moms.
Priser for:

Renholdelse:

Forårs- og sommerblomster:

Èn gravplads
To gravpladser
Tre gravpladser
Fire gravpladser
Et urnegravsted
Urnegravsted i plæne
Kistegravsted i plæne
Én kombinationsgravplads OH
To kombinationsgravpladser OH

kr. 926,63
kr. 1.247,82
kr. 1.403,79
kr. 1.559,77
kr. 712,16
kr. 542,85 (obligatorisk)
kr. 621,86 (obligatorisk)
kr. 740,89
kr. 938,95

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

310,93
413,55
516,17
618,78
310,93

kr. 310,93
kr. 413,55

Gravstedet bliver renholdt, hækkene bliver klippet og planterne bliver gødet.
Udplantning af blomster vil ske forår og midsommer.
Pris for gran:
Èn gravplads
To gravpladser
Tre gravpladser
Fire gravpladser
Et urnegravsted
Plænegravsted
Én kombinationsgravplads OH
To kombinationsgravpladser OH

Grandækning
(en slags gran)
kr. 410,47
kr. 513,08
kr. 615,70
kr. 718,32
kr. 297,59
kr. 205,23
kr. 256,54

Granpyntning
(flere slags gran)
kr. 472,04
kr. 600,31
kr. 728,58
kr. 856,85
kr. 384,82
kr. 179,58
kr. 256,54
kr. 307,85

GIAS-aftale:
En GIAS-aftale kan oprettes for hele gravstedets fredningsperiode eller midt i fredningsperioden
for de resterende år. Det betyder, at pasning, plantning af blomster og grandækning år for år
udføres for det én gang for alle indbetalte beløb uanset eventuelle senere prisstigninger. Der kan
indhentes tilbud på oprettelse af GIAS-aftale ved henvendelse til kirkekontoret.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at kirkegården i henhold til kirkegårdsvedtægtens § 18 intet
ansvar har for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af
naturbegivenheder, hærværk eller vold. Det er op til gravstedsejeren selv at tegne forsikring ved
eget forsikringsselskab, hvis der ønskes dækning.
Bestilling modtages på bestillingsseddel, der afleveres til kirkegårdslederen eller på
kirkekontoret.
Det er ikke nødvendigt at indsende bestillingslisten, hvis der ikke skal ændres ved den
aftale, der tidligere er indgået.

