TAKSTREGULATIV
FOR ANDET ARBEJDE PÅ
KIRKE VÆRLØSE OG HARESKOV KIRKEGÅRDE

Begravelser.

Værløse og Hareskov
Sognes Kirkegårde

Alle priser incl. moms.

For gravning , tilkastning, klokkeringning og pyntning
med grønt i graven m.v.
4.693,06 kr.
4.712,00
For barnebegravelse ( 0—8 år.)
Urnenedsættelse. (Kun Hverdage.)

1.042,34 kr.
1.047,00
834,08 kr.
837,00

Begravelse på lørdage + 50 %

Brug af kapel. (Engangsydelse.)

310,00 kr.

Kirke Værløse Kirke

Renholdelse.
Urnegravsted.

413,50 kr.
415,00

Enkelt gravsted.

602,56 kr.
605,00

Dobbelt gravsted.

986,74 kr.
991,00

3 gravpladser.

1.104,01 kr.
1.108,00

4 gravpladser.

1.190,79 kr.
1.195,00

Servicebeskrivelser & Takster
pr. 1. januar 2020

Grandækning.
Urnegravsted.

426,64 kr.
428,00

Enkelt gravsted.

530,78 kr.
533,00

Dobbelt gravsted.

677,37 kr.
680,00

3 gravpladser.

839,13 kr.
842,00

4 gravpladser.

897,77 kr.
901,00

Hareskov Kirke

Forårs– og Sommerblomster.
Udplantning, (påske—Grundlovsdag)

264,88 kr.
266,00

Arbejdsløn.
Pr. time.

380,00 kr.
382,00

Gravminder i Mindehaven, Hareskov og KVK.
Gravminde med graveret plade. (H. afd. U.)

6.470,00 kr.
6.496,00

Ekstra gravering. (H afd. U.)

2.817,00 kr.
2.828,00

Gravminde KVK. afd. P. optil 30 Tegn.

4.456,00 kr.
4.474,00

·
·
·

Renholdelse
Forårs– og sommerblomster.
Grandækning

·

Prisliste

Kirkegårdskontoret
Værløse Kirke

Tlf. : 4498 4941 (Mellem 9 - 13. )
e. mail. : jm@vaerloesesogn.dk
Jan Madsen
Kirkegårdsleder

Renholdelse.

Blomster.

Gran.

Element / områdebeskrivelse.

Element / områdebeskrivelse.

Element / områdebeskrivelse.

Gravsteder med aftaler om almindelig ren– og vedligeholdelse omfatter årlige abonnementsaftale og aftaler hvor der er
betalt for en længere årrække. Legater omfatter til forskel fra
abonnementer også udskiftning af forvoksede gravstedsplanter, hvis det er indskrevet i aftalen.

Ved Værløse Hareskov Sogns Kirkegårde er det udplantning
af Stedmoder blomster medio marts (Påske), udskiftning med
Isbegonier inden 5. juni, pasning gennem sæsonen og rydning ultimo oktober. Sammen program anvendes for repræsentative arealer.

Grandækning er en serviceopgave som udføres mod bestilling og på arbejdsstedet , sammen med den øvrige pleje og
vedligeholdelse af kirkegården. Kvaliteten af serviceopgaven
vil altid kræve en lokal beskrivelse, der varierer alt efter behov.

* Blomster er indkøbt som udplantningsblomster, ikke færdig

vare (Ikke fuldt udvokset.)

Standard pleje. :
Tilstandskrav. Hvordan ydelsen skal fremstå efter udførelsen.

Standard pleje. :

·

Den synlige jord, grus, perlesten og lign. skal fremstå
revet.

Tilstandskrav. Hvordan ydelsen skal fremstå efter udførelsen.
·

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.

·

Der må ikke forekomme synligt ukrudt på gravstedet.

·

Visne planter må ikke forekomme.

·

Jorden og affald på belægninger samt afklip og visne
plantedele må ikke forekomme på gravstedet.

·

Den synlige jord skal være løs og uden skorper.

·

Beplantning må ikke fremstå overgroet eller være til
gene for færdselen omkring gravstedet.

·

·

Tilstandskrav. Hvordan ydelsen skal fremstå efter udførelsen.
·

Der er metodefrihed for gartneren i forbindelse med
dækning af gravene, i bede og plantekummer.

Udførelseskrav. Hvornår og hvordan ydelsen bliver udført.

Bestillingslister og dækningsperiode.
·

Forårsblomster udplantes til påske, og sommerblomster til grundlovsdag. Der udplantes 10 til 12 stk. pr.
gravsten, gravsted.

Grandækning fortages efter udleverede lister, der angiver hvilken type grandækning der anvendes på det
enkelt gravsted.

·

Bedet gennemgraves, jorden tilføres 4 cm. kompost,
der tilføres handelsgødning 2. og 3. kvartal.

Arbejdslister udleveres ca. 15. oktober. Løbende bestillinger kan udføres op til jul—24. december.

·

Ved sne/frost i dækningsperioden af væsentlig betydning kan dækning indstilles. Men forsinkelsen må ikke
ændre på afslutningstidspunktet, 24. december.

Udførelseskrav. Hvornår og hvordan ydelsen bliver udført.

Udførelseskrav. Hvornår og hvordan ydelsen bliver udført.

Standard pleje. :

Visne planter og buketter fjernes 1 gang pr. uge hele
året.

·

·

Ukrudtsbekæmpelse ved lugning minimum hver 4 uge
fra april til oktober. ( 7—10 gange.)

·

Efterplantning indtil en måned efter udplantning.

·

Alt synligt ukrudt fjernes, klipning af gravstedsplanter
1 gang juni og 1 gang september. Kviste, grene, løv,
frøskaller mv. fjernes 2 gange november / december.

·

Vanding efter behov gennem hele sæsonen, (i samarbejde med Gravstedsejer).

·

Materialer. Gran som bruges, Rødgran, Nordmannsgran, Nobilis og Fyrtoppe.

·

Ukrudtbekæmpelse ved lugning hver 4. uge fra april til
oktober, alt synligt ukrudt fjernes.

·

·

Kviste, grene, løv, frøskaller mv. fjernes 2 gange november / december.

·

Udarbejdelse og levering af planteplan og liste over
gravsteder til gartnerne seneste 1. marts. til udplantning af forårsblomster, samt 1. maj. til sommerblomster.

Generelt for samtlige dækninger, rester af sommerblomster, dødt løv, plantedele og lign. fjernes inden
grandækningen. Pæne buketter, kranse, puder, figurer
og lign. Sættes tilbage på gravstedet efter dækning.
Trædesten fejes og gravsted, gangsti rives rent for affald. Medio marts fjernes al gran, puder, kranse, blomster mv. fra alle gravsteder og fællesarealer uanset
hvem der har forestået dækningen.

Ekstra ydelser efter aftale med Gravstedsejer.
·

Vanding og gødskning af beplantninger efter behov.

·

Myrer og alger bekæmpes efter behov.

·

Udlæg af perlesten, granit efter behov.

