
Frederiksberg Kirkegårde
           Priskatalog 2019

Praktisk information

Kirkegårdens åbningstider
Frederiksberg Ældre Kirkegård har åbent fra kl.
7 - 21 alle ugens dage. 
Solbjerg og Søndermark har åbent hele døgnet 
alle ugens dage.  
Hunde skal føres i snor på kirkegårdene.

Udvælgelse af gravsted
For at udvælge et gravsted bedes De ringe og 
bestille en tid hos Vej, Park og Miljø.
Vi kommer også gerne med forslag til anlæg.  

Kontakt
For yderlige information kontakt Vej, Park og 
Miljø
Telefon: 38 21 42 20 
Ekspeditionstider:
Mandag–torsdag: kl. 9-14
Fredag: kl. 9-13
Eller på mail: vpm@frederiksberg.dk

Forside foto er lånt fra ”Forelsket i København” fra bloggen 
’lovecopenhagen’, og er fra Frederiksberg Ældre kirkegård. 
Alle andre foto er fra Vej, Park og Miljø, Frederiksberg kom-
mune, eller www.colourbox.dk

Gravsted med ”Gran almindelig”

kr. pr. sæson

Renhold på urnegrav (1 m2).........
Gran alm. på 1 m2 urnegravsted...
 
Renhold på kistegrav (3 m2).........
Gran alm. på 3 m2 kistegrav.........

Renhold på kistegrav (6 m2)........
Gran alm. på 6 m2 kistegrav.........

475.00 kr.
364.00 kr.

642.00 kr. 
501.00 kr.

1284.00 kr.
1002.00 kr.

Gran og renhold

Det er muligt at bestille flere forskellige typer 
af grandække, ring og hør om vores mange 
smukke løsninger. November og december måned...Fra kl.

januar og febuar måned......................  
Marts og oktober måned.....................       
April og september måned...................
Maj og august måned..........................
Juni og juli måned..............................

Urnehallens åbningstider

08 til 16
08 til 17
08 til 18
08 til 19
08 til 20

08 til 16

Gravsted med ”Gran ekstra” og en lyng

Ekstra gran



Blomsterpriser 2019

Erantis og vintergækker 
byder foråret velkommen Smuk rød tulipan

Margueritter blomstrer  
med gul/hvide blom-
ster hele sommeren

Isbegonia kan både 
erhverves i rød, hvid 
og lyserød 

Smukke gule 
påskeliljer i potte Stedmoderblomster 

kan erhverves i mange 
farver

Isbegonia.....................................
Pelargonia..................................     
Knoldbegonia..............................
Tagetes........................................
Marguerit......................................

 Sommerblomster
pr. stk.

27.00 kr.
106.00 kr.
106.00 kr.
27.00 kr.

106.00 kr.

   Forårsblomster
Stedmoder................................... 
Påskeliljer i potter........................
Mini påskeliljer i potte.................. 

21.00 kr.
133.00 kr.
106.00 kr.

pr. stk.

 

Hyacintløg.................................... 
Tulipanløg.....................................
Vintergækløg................................ 
Erantisløg.....................................
Perlehyacintløg..............................

 Forårsløg
55.00 kr.
19.00 kr.
19.00 kr.
19.00 kr.
19.00 kr.

pr. stk.

 Lyngplante..................................
 Chrysanthemum.......................... 

 Efterårsblomster
133.00 kr.
106.00 kr.

pr. stk.

Lyngen blomstrer  
hele efteråret

Juletulipan

Granbuket i stedsegrønne 
planter som sikrer lang
holdbarhed

Mospude bliver lagt på 
den ønskede grav ved 
juletid

Perlehyacint i 
smukke blå farver

Hyacint har en 
vidunderlig duft

Juleplanter og kranse
27.00 kr.

297.00 kr.
187.00 kr.

pr. stk.
 Juletulipaner.................................
 Broget granbuket.........................
 Mospuder fra...............................

Incl. udplantning

Ønskes specielle blomster kan dette aftales med 
Vej, Park og Miljø.

Incl. to gange vanding

Incl. en gang vanding


