Vad kostar en begravning hos oss?

Om oss
Jag har varit verksam inom yrket sedan 1994 och har mina rötter i
Dalarna där jag började min yrkesbana. Vi blir anlitade för att vi har ett
personligt engagemang med hög kompetens, omtanke och ett trevligt
bemötande. Vi hoppas att vår kunskap och vårt fristående
entreprenörskap tilltalar dig som föredrar lokal samverkan, lokal
förankring och en familjeägd begravningsbyrå. Ni skall känna Er varmt
välkomna till mig och mina medarbetare på vår begravningsbyrå.
– Leif Eriksson, Grundare

Vad kan vi hjälpa till med?
När en anhörig avlider förändras livet radikalt. Det är många frågor som dyker upp och det
kan vara svårt att hantera och veta hur man ska gå vidare. Vi kan hjälpa er med allt - eller med
delar av planeringen inför en begravning. En del personer känner att man vill göra mycket
själva och en del känner att man vill lämna över allt till oss.
Det är era önskemål som styr vårt arbete och för er trygghet erbjuder vi alltid fasta priser på
våra tjänster för att det skall vara tydligt för dig som beställare. När du som kund anlitar oss
skall du känna att det är dina val som styr genom hela begravningen. Vi värnar om dina
önskemål, dina tankar och dina känslor där vårt fokus ligger på kvalité och samtidigt en
öppenhet med våra priser.

Kontakten med oss
Många funderar över hur kontakten med begravningsbyrån går till och vad som händer
därefter. Vi strävar alltid efter att det är era önskemål och villkor som styr vårt uppdrag som
rådgivare. Vissa känner att man vill gå igenom det praktiska genom att träffas vid ett
personligt möte på vårt kontor eller i er egen hemmiljö. En del väljer också att boka allting
direkt över telefon eller via mail. Det finns inget rätt eller fel och vi har stor erfarenhet av
olika lösningar.

Våra tjänster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begravningar
Tömning och städning av bostad
Utlandstransport av kista eller urna
Fastighetsförsäljning
Bouppteckning
Arvskifte
Juridiska dokument
Dödsboförvaltning
Boende för begravningsgäster
Gravsten eller ny inskription på befintlig sten

Kan kostnaden variera?
Prismässigt är det vissa kostnader som i regel alltid uppstår vid en begravning, exempelvis
vissa transporter och servicetjänster som måste utföras. Det finns däremot val som påverkar
begravningens slutkostnad. Exempelvis om man vill ha en dödsannons, en minnesstund efter
begravningen, musiker som sjunger eller spelar, tryckta programblad vid ceremonin eller
blomsterarrangemang av olika utföranden.
Efter att vi tillsammans gått igenom era önskemål lämnar vi alltid en skriftlig dokumentation
med en preliminär prisuppgift där våra arvoden alltid är fasta, utan dolda kostnader. Då kan ni
i lugn och ro gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår.
Känner ni att ni skulle vilja ändra någonting går det alltid bra. Vi påbörjar ingenting innan ni
godkänt sammanställningen och den preliminära kostnaden.

Vad ingår i begravningsavgiften?
I begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln ingår alltid följande tjänster:
•
•
•
•

Lokal för förvaring av kista i avvaktan på begravning
Lokal för ceremoni
Transport av kista/urna från bisättningslokal till ceremonilokal
Transport av kista till krematorium och/eller grav inom förvaltningsområdet.

Vår prislista
Priserna gäller fr.o.m. 1 juni 2017 och inkluderar moms och sociala avgifter.
Reservation för prisändringar från underleverantörer.

KISTLÄGGNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN
Nedläggning i kista, påklädning med svepningsdräkt samt bäddning ............................................................990:00
Påklädning med egna kläder ...................................................................................................................................... 1 650:00
Personligt avsked på sjukhus/kapell ........................................................................................................................ 1 250:00
BALSAMERING – endast aktuellt vid utlandstransport, övrig balsamering sköts av Landstinget
Balsamatörens arvode inklusive sociala avgifter och moms .......................................................................... 1 500:00
BIL VID BISÄTTNING
Begravningsbil från sjukhus till bisättningslokal inom Stockholm .............................................................. 3 250:00
Biltransport utanför orten, sträckan räknas fram och åter
Fast kostnad .............................................................................................................................................................. 1 650:00
Per mil ............................................................................................................................................................................... 95:00
KISTOR
Kistor i spånfiber, furu, ek, körsbär, björk (med eller utan handtag) ...........................från 3 300:00 – 16 875:00
Kontakta oss för att få hela vårt sortiment av kistor.
URNOR
Urnor finns av trä, bark, papp, järn, koppar, zink eller brons ............................................... från 950:00 – 2 900:00
Kontakta oss för att få hela vårt sortiment av kistor.
PRÄST / OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Svenska kyrkan .........................................................................000:00
Borgerlig officiant inkl. sociala avgifter och moms .................................................................................. från 3 650:00
KYRKA / KAPELLAVGIFT
Kyrka/kapell upplåts utan kostnad för församlingsbo, annan lokal anvisad av huvudman ingår ...............0:00
BEGRAVNINGSBIL
Begravningsbil som erfordras på begravningsdagen för transport från bisättnings-eller ceremonilokal till
grav eller krematorium inom förvaltningsområdet ersätts genom begravningsavgiften
Begravningsbil som erfordras för transport från ceremonilokal till grav utanför förvaltningsområdet:
Fast kostnad ..................................................................................................................................................................... 1 650:00
Per mil ...................................................................................................................................................................................... 95:00
BÄRARE VID BEGRAVNINGEN - Vid s k processionsbärning som inte ingår i begravningsavgiften.
Per bärare (skall vara 6 st totalt, det är tillåtet att ha egna bärare från exempelvis familjen) .................. 955:00
BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN
Representantkostnaden omfattar förutom resan och kontakten med anhöriga före, under och efter
ceremonin, även ansvar och förberedelsearbete som kontroll av kista, dekorering i kapellet och kring
båren, kontakt med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. Kontakt med förtäringsstället angående ev. avvikelse i antalet gäster, samt eventuell medverkan vid minnesstund. Målsättningen
är att alla arrangemang är klara en halvtimme i förväg så att anhöriga i lugn och ro hinner förbereda sig
och eventuellt korrigera någon detalj. Vid många gäster kan det bli aktuellt med mer än en
representant………………………………………………………..…………………………………………...…....från 2 650:00

BLOMMOR – går att skräddarsy efter egna önskemål och behov, några exempelpriser följer:
Kistdekoration ......................................................................................................................................................... från 1 900:00
Handbuketter ..................................................................................................................................................................från 55:00
Lösbunden liggande bukett..................................................................................................................................... från 300:00
Urndekoration ......................................................................................................................................................... från 1 500:00
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms .............................................................................. från 3 950:00
Organistens orgelackompanjemang är som regel kostnadsfritt ............................................................. från 2 500:00
MINNESSTUND
Lokalhyra i församlingshemmet utgår från vissa församlingar, fastställs efter förfrågan .............................0:00
Se separat meny med kuvertpriser från husmor eller lokalt cateringföretag.
ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsboet debiteras i regel per rad till tidningen. Korrektur lämnas alltid innan införande för godkännande
Dödsannons i Dagens nyheter .......................................................................................................................från ca 5 000:00
Dödsannons i Svenska dagbladet ................................................................................................................. från ca 5 000:00
Ritualkort/program,
ex 40 st............................................................................................................från ca 950:00
-"ex 100 st ..................................................................................................... från ca 1 200:00
Tackkort,
ex 40 st............................................................................................................från ca 800:00
-"ex 100 st ..................................................................................................... från ca 1 000:00
MOTTAGNING AV OSA .........................................................................................................................................................350:00
MINNESALBUM
Minnesalbum med uppgifter om ceremonin och blommor (ingår 1 ex. i representantsarvodet)............ 000:00
Ytterligare album, per styck ...........................................................................................................................................550:00
GRAVSÄTTNING
Gravplatsen är kostnadsfri för de flesta församlingsbor ............................................................................................0:00
Gravöppningen är kostnadsfri för de flesta församlingsbor .....................................................................................0:00
Representant från byrån, priset är exl. ev. reseersättning..........................................................................från 1 950:00
BEGRAVNINGSBYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets
genomförande. Kontakt med myndighet för dödsfalls-anmälan och intygsbegäran, kontakt med sjukhuset
angående stoftets avhämtning, behov av balsamering mm. Förmedling av dödsannons, bokning av
begravningslokal, beställning av gravöppning, bokning av officiant och organist, inplanering av bisättnings- och
begravningsbil samt representant, kontakt med kyrkogårdsförvaltning, beställning av kistdekoration samt
fakturering och övrig administration. Utöver grundkostnaden, som baseras på ca 5 timmars tidsåtgång, för
fullständig hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av förtäring/minnesstund, hjälp med
försäkringshandlingar, bokning av extra sång eller musik (även extra-ordinarie organist), beställning av hyrbilar
(taxi), beställning av tryckta programkort till begravningen samt hjälp med införandet av tackannons.
…………………………………………...………………………………………………………..….................................................... 5 500:00
ÖVRIGT
Hyra av byråns egna bårtäcke eller kistkatafalk.................................................................................................… 600:00
JURIDISKA TJÄNSTER
Bouppteckning .............................................................................................................................. Kontakta oss för separat offert
Testamente och andra juridiska dokument ......................................................................... Kontakta oss för separat offert
Försäkringsskanning ..................................................................................................................................................... 1 995:00
HELGDAGAR
Våra tjänster på helgdagar ....................................................................................... 100 % tillägg på utförda tjänster

Kostnadsexempel

BEGRAVNING UTAN CEREMONI
Kremationskista ............................................................................................................................
Begravningsbil från sjukhus till berört krematorium ...................................................................
Kistläggning och omhändertagande av avliden............................................................................
Askkärl för minneslund ................................................................................................................
Begravningsbyråns arbetskostnad ................................................................................................
Summa ........................................................................................................................... 4.950 kr
(Vid gravsättning i urngrav tillkommer urna från 950 kr)

EN ENKLARE BEGRAVNING
Kista i spånfiber anpassad för bårtäcke ........................................................................... 3.300 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................. 3.250 kr
Askkärl för minneslund .......................................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 13.040 kr
(Gravsättning i grav tillkommer urna, vi har urnor från 950 kr)
(Representant från begravningsbyrån vid begravningen tillkommer om man ej önskar
iordningställa begravningsceremonin själv från dödsboets sida, från 2650 kr)

ÄNGSRO
Kista Ängsro i ren obehandlad furu................................................................................. 4.750 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ..................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Askkärl för minneslund .......................................................................................................... 0 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 17.140 kr
(Gravsättning i grav tillkommer urna, vi har urnor från 950 kr)

SANDHOLM
Kista Sandholm i furu, målad antikbrun alt. vit målad ................................................... 6.290 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ..................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit ................................................................................................. 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 19.630 kr
(Kistdekoration som är på bilden ingår ej)

ALVÖ
Kista Alvö i furu, ek-betsad alt. solidvit med klätt innerlock ......................................... 7.495 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ..................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Urna Alfa grön eller vit ...................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 20.835 kr
(Kistdekorationen på bilden ingår ej)

Kista i målad furu, (Kullamark) Allmogegrå
med avskedshälsning ingraverad

Kista furu, Lindblomsgrön (Kullamark)
med avskedshälsnings ingraverad

KULLAMARK
Kista Kullamark, Allmogegrå alt. Lindblomsgrön med ingraverad avskedshälsning .... 7.100 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl. bärare vid bisättning .................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Urna Alfa 010 grön eller vit ............................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 20.440 kr
(Kistdekorationen på bilden ingår ej)

HOVDALA
Kista Hovdala i lackad furu i solidfärgerna midnattsblå alt. svart .................................. 8.100 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl. bärare vid bisättning .................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Urna Alfa 010 grön eller vit ............................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 21.440 kr
(Kistdekorationen på bilden ingår ej)

EKENÄS
Kista Ekenäs i massiv ek med klätt innerlock ............................................................... 16.875 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden.................................................................. 990 kr
Begravningsbil från sjukhuset till kapell/kyrka inkl. bärare vid bisättning .................... 3.250 kr
Representant vid begravningen ....................................................................................... 2.650 kr
Urna Alfa 010 grön eller vit ............................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ............................................................................. 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ............................................................... 5.500 kr
Summa ......................................................................................................................... 30.215 kr
(Kistdekorationen på bilden ingår ej)

