Några prisexempel
Begravningsceremoni i begravningskapell centralt på orten.
Gravsättning i släktgrav inom samfälligheten.
Enkel kista

5 520:-

Inklusive bädd och svepningsdräkt

Omhändertagande av avliden

1 690:-

Nedläggning i kistan, påklädning samt bäddning.

Transport inkl. bärare

2 395:-

Från lager till sjukhus och vidare till bisättningslokal

Urna

1 695:Förgänglig trä- eller metallurna med gravyr

Dödsannons i lokaltidning

3 237:-

Enkelspalt, 120 mm inkl införande på familjesidan.se

Hyra av bårtäcke

390:-

Finns i flera utföranden

Sorgdekoration

800:-

Bunden enligt önskemål.

Handbuketter

135:-

Beställda till anhöriga enligt önskemål, 3 st. á 45:-

Representant vid begravningen

2 695:-

Representanten ansvarar för alla arrangemang vid begravningen, dekorerar,
hjälper gästerna med placeringen, placerar blommorna efteråt på graven
eller i kransgården. Målsättningen är att alla arrangemang är klara 1/2 timme
i förväg så att anhöriga i lugn och ro hinner förbereda sig och eventuellt
korrigera någon detalj.

Byråns arbetskostnad

6 695:-

Kundgenomgång, anskaffning av erforderliga handlingar, betalning av utlägg,
bokningar, kontakt med medverkande samt administration, bevakning, totalansvar
och kvalitetskontroll.

25 252:-

Endast kremation utan ceremoni
Enkel transportkista
Inklusive bädd och svepningsdräkt

Omhändertagande av avliden
Nedläggning i kistan, påklädning samt bäddning

Transport till krematoriet inkl. bärare
Från lager till sjukhus och vidare till krematoriet

Byråns arbetskostnad,
Anskaffning av erforderliga handlingar
samt administration

9 990:-

Begravningsceremoni med större arrangemang, omfattning och många
gäster, samt gravsättning på kyrkogården.
Kista, medelpris

8 640:-

Inklusive bädd, klädsel i locket och svepningsdräkt

Omhändertagande av avliden

1 690:-

Nedläggning i kistan, påklädning samt bäddning.

Bisättningstransport

2 395:-

Från lager till sjukhus och vidare till bisättningslokal, från

Kistdekoration

2 900:-

Bunden enligt önskemål.

Stående sorgdekoration

1 700:-

Ton i ton med kistdekorationen, med band

Handbuketter

225:-

Beställda till anhöriga enligt önskemål, 5 st. á 45:-

Dödsannons i lokaltidning

4 205:-

Enkelspalt, 165 mm inkl införande på familjesidan.se

Sångsolist

2 700:-

En av ortens välrenommerade sångare.
Arvode inkl. sociala avgifter. Orgelackompangemang ingår.

Representant vid begravningen

2 995:-

Representanten ansvarar för alla arrangemang vid begravningen, dekorerar,
anvisar beställda handbuketter, hjälper gästerna med placeringen, placerar
blommorna efteråt vid graven. Målsättningen är att alla arrangemang är klara
1/2 timme i förväg så att anhöriga i lugn och ro hinner förbereda sig och
eventuellt korrigera någon detalj.

Bärare vid gravsättning av kistan

0:-

Ortens bärarlag, 6 man, betalas för den kyrkotillhörige via kyrkoavgiften

Minnesstund

11 250:-

Stora variationer förekommer varför det är svårt att ge ett exakt pris.
Smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka,50 personer á 225:-

Byråns arbetskostnad

6 695:-

Kundgenomgång, anskaffning av erforderliga handlingar, betalning av utlägg,
bokningar, kontakt med medverkande, tar emot anmälningar om deltagande vid
minnesstund samt administration, bevakning, totalansvar och kvalitetskontroll.
För extra tidsåtgång debiteras 925,00 / tim.

45 395:-

Byråerna är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers förbund

