PRISLISTA
över byråns vanligen förekommande varor och tjänster
I begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln ingår följande tjänster; lokal för förvaring av kista i
avvaktan på begravning, lokal för ceremoni, transport av kista från bisättningslokal till ceremonilokal samt till
krematorium och grav inom förvaltningsområdet. Kostnader utanför det egna förvaltningsområdet kan också
ingå i vissa fall.
Priserna inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer

OMHÄNDETAGANDE OCH KISTLÄGGNING
Kistläggning, klädd i egna kläder samt bäddning ...................................................................................................... 1000
Kistläggning, påklädning med svepdräkt samt bäddning ........................................................................................ 1.200
Kistläggning, påklädning med egna kläder samt bäddning .................................................................................... 1.400
Kistläggning med anhöriga närvarande, dagtid (+ ovan valda påklädning) .......................................................... 1.900
Kistläggning med anhöriga närvarande, kvällstid från 16.00 (+ ovan valda påklädning)................................ 3.800
Bärare vid kistläggning ............................................................................................................................................................. 900
Bärare vid kistläggning annan ort än Gävle………………………..………………………………………………………1.800

PERSONLIGT AVSKED
Dagtid…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.200
Kvällstid från kl 16.00 och helgdag…..……………………………………………………………………………………………2.400
BEGRAVNINGSBIL
Begravningsbil från sjukhus till bisättningslokal
Gävle sjukhus - Järbo/Ovansjö kyrka eller kapell ..................................................................................................... 3.200
Gävle sjukhus - Ockelbo kyrka eller kapell ................................................................................................................. 4.450
Biltransport utom orten, sträckan räknas fram och åter
Grundavgift ................................................................................................................................................................................ 1.200
Per km ................................................................................................................................................................................................ 25
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;
Grundavgift ............................................................................................................................................................................... 1.200
Per km................................................................................................................................................................................................ 25

KISTOR
Kistor finns av spånplatta, furu eller ek, med handtag ………………………………………….…………..från 5.000

URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons .............................................................................från 1.200
OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Sv kyrkan ................................................................................................. 0
Officiant (t ex borgerlig) inkl. sociala avgifter och moms ................................................................. ca 5.000 - 7.000
KAPELLAVGIFT
Kyrka och kapell upplåts utan kostnad för församlingsbo, annan lokal anvisad av huvudman ingår i
begravningsavgiften ....................................................................................................................................................................... 0

BÄRARE VID BEGRAVNINGEN
Vid s k processionsbärning som inte ingår i begravningsavgiften.
Per bärare (vanligen behövs 6 st) ............................................................................................................................................... 0

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 kyrkan/kapellet och
kring båren, kontakt med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. Kontakt med
förtäringsstället angående ev avvikelse i antalet gäster. 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
Representant vid begravning inom vårt område……………………………………………………..……….………...2.300
Representant vid begravning utanför vårt område………………………………..……………………………………2.700
BLOMMOR
Priser på blommorna varierar efter säsong. Vi hjälper er att få prisförslag från floristen efter era
önskemål.
Kistdekoration (traditionellt bunden med årstidens blommor) ..................................................................... från 2.000
Handbukett (t.ex en röd ros med grön kvist) ..................................................................................................................... 45
Kransar (med årstidens blommor)……………………………………………………………….............................................från 1.200
Sorgbukett (löst bunden från 150)…………………………………………………………………………………. från 500
Urndekoration……………………………………………………………………………………………………………..från 200

BÅRTÄCKE
Bårtäcke finns att låna i samtliga församlingar
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms ....................................................................................... ca 2.500
Organistens orgelackompanjemang är som regel kostnadsfritt ...................................................................................... 0
MINNESSTUND
Vi hjälper er med meny och priser per kuvert i samråd med förrättningsstället
Lokalhyra i församlingshemmet..................................................................................................................................... 0 - 625
ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannons i AB, GD eller Din Lokaltidning inkl. familjesidan .................................................................. ca 2.500
Tackannons i AB, GD eller Din Lokaltidning inkl familjesidan…………………………………...………………ca 1.500
Dödsannons eller tackannons i Kuxabladet inkl. familjesidan.se......................................................................... 2.500
Programblad (grundavgift på 250:- tillkommer)……………………………… ………………………………………………15/st
Tackkort med valfri text inkl. kuvert……………………………… …………………………………………………………….…15/st
…

…

MINNESALBUM
Minnesalbum med uppgifter om ceremonin och blommor ......................................................................................... 550

GRAVSÄTTNING
Gravplatsen är kostnadsfri för de flesta församlingsbor ................................................................................................... 0
Gravöppningen är kostnadsfri för de flesta församlingsbor ............................................................................................ 0
Representant från byrån........................................................................................................................................................ 2.300

FÖRSÄKRINGSINVENTERING
När det gäller försäkringar för avlidna personer så finns det en stor mängd olika bolag, många olika
slags försäkringar och olika villkor som gäller för olika förutsättningar. Att kontakta alla dessa................
bolag, förstå innehaven och veta vad som är relevant tar både kraft och tid.
.
Vi står till tjänst med allt detta genom ett samarbete med Efterhjälpen.
Försäkringsinventering i samband med beställning av begravning .......................................................... 850
Endast försäkringsinventering gällande avliden .................................................................................... 2.495
.. Är du rätt försäkrad? Vad kostar din försäkring? Hur ser din pension ut? Vem ärver dina försäkringar?
Vad händer när du dör? Vad händer om du blir sjuk? Efterhjälpen kan ta fram en komplett bild över
försäkringar och pensioner medans du är i Livet- och kan även om så önskas presentera förbättringsoch besparingsmöjligheter genom certifierad Försäkringsmäklare!
Försäkringsinventering Livet ................................................................................................................. 2.495

BYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets
genomförande. Kontakt med myndighet för dödsfallsanmälan 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, dödsannonsens utformning, beställning av förtäring/minnesstund, hjälp med
försäkringshandlingar, bokning av extra sång eller musik (även extraordinarie organist), beställning av
hyrbilar (taxi), beställning av tryckta program (ritualkort) till begravningen, hjälp med införandet av
tackannons, gravstenens utformning och beställning, bokning av urnnedsättning samt fakturering och
övrig administration……………………………………………………………………………………………..5.600

JURIDISKA TJÄNSTER
Bouppteckning .................................................................................................................................................................från 6.500
Arvskifte ..............................................................................................................................................................................från 4.000
Lagfartsansökan (inkluderar ej inskrivningsmyndighetens expeditionsavg. fn. 825)....................................... 700
Ackordsuppgörelse ..........................................................................................................................................................från 4.000
Testamente…………..………………………………………………………………………….. 2.900
Äktenskapsförord…………………………………………………………………………………2.900
Gåvobrev……………………………………………………………………………………….. 2.900
Förvaring av testamente upp till 10 sidor ...................................................................................................................... 1.250
För pris gällande upprättning av framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal
mm kontakta oss på begravningsbyrån.

GRAVSLJUS OCH LYKTOR
Gravljus ..................................................................................................................................................från 8
Gravlykta ..............................................................................................................................................från 50

EVIGT MINNE
Bevara minnet med DNA med kristall eller smycket……………………………………..…5.995
Extra smycke med DNA………………………………………………………………….….1.495
Extra krisall…………………………………………………………………………….…….1.995
Smycke med fingeravtryck……………………………………………………………….….1.995
Slipsar, vita och svarta …………………………………….………………………………….150
Sorgband…………………………………………………………………………………..…….50

GRAVVÅRDAR
Finns i trä, smide, glas och sten. Se separat prislista från gravvårdsfabrikanten.
HELGDAGAR
100 % tillägg på utförda tjänster under helgdagen.

