Vad kostar en begravning hos oss?
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Vår ambition
Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvaliteten på våra tjänster och att alltid sträva framåt
och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt genom att vi envetet arbetar för att erbjuda
marknadens bästa begravningstjänst. Vårt fokus på kvalitet är orsaken till våra nöjda kunder.
Tack för ert förtroende till oss.

Vårt mål
Är att kunna erbjuda en god service kombinerat med priser som är skäliga för en begravning.
Vårt fokus ligger på att vara tydliga och öppna med priserna på vår hemsida, för att du som kund
skall känna dig trygg med valen som görs i samband med en begravning. Hos Solna Begravningstjänst skall du inte känna att du blir påtvingad någon tjänst eller vara som du inte har valt själv. Du
skall alltid känna att det är du som har gjort valen.
Det som inte ingår i våra fasta priser när det gäller de föreslagna begravningsarrangemangen är
solist, förtäring, dödsannons, blommor, programkort och bouppteckning. Vi har begravningar från
12 500 kr.

Men så klart besöker vi gärna dig i ditt hem i Stockholm med omnejd om du tycker det är
bekvämare.

Vad kan vi hjälpa till med?









Fastighetsförsäljning.
Tömning och städning av bostaden.
Bouppteckning.
Arvskifte.
Förvaltning.
Tackannons – tackkort.
Boende för begravningsgästerna.
Gravsten och inskription på befintlig sten.

Välkommen att ta kontakt med oss på telefon 08-270 370.
Leif Eriksson
Solna Begravningstjänst.
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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.
Priserna gäller fr.o.m. 1 april 2014 och inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer

KISTLÄGGNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN
Nedläggning i kista, påklädning med svepningsdräkt samt bäddning ..........................................................................950:00
Påklädning med egna kläder ..................................................................................................................................................... 1600:00
Personligt avsked på sjukhus/kapell…………………………………………………………….........……...950:00
BALSAMERING – BESTÄMS PÅ UPPDRAG AV SJUKVÅRDEN Faktureras direkt till dödsboet
Balsamatörens arvode inklusive sociala avgifter och moms ................................................................................................ 0:00
BIL VID BISÄTTNINGEN
Begravningsbil från sjukhus till bisättningslokal
inom Stockholm ............................................................................................................................................................................ 2850:00
Biltransport utom orten, sträckan räknas fram och åter
Fast kostnad ............................................................................................................................................................................. 1450:00
Per mil ...........................................................................................................................................................................................140:00
BÄRARE VID BISÄTTNING (ingår i bil vid bisättning)
Bärare vid kistläggning, påklädning och transport från sjukhuset till begravningsplatsen
KISTOR
Kistor finns i furu eller ek, med eller utan handtag…………… …………………… ............. 3400:00 – 13 875:00
URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons .......................................................................... 950:00 – 2 900:00
OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Sv kyrkan ..................................................................................................000:00
Officiant (t ex borgerlig) inkl. sociala avgifter och moms .......................................................................................Ca 3 100:00
KAPELLAVGIFT
Kyrka och kapell upplåts utan kostnad för församlingsbo, annan lokal anvisad av huvudman ingår i
begravningsavgiften .......................................................................................................................................................................000:00
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…......................................................................................................................................................................................140:00
BÄRARE VID BEGRAVNINGEN
Vid s k processionsbärning som inte ingår i begravningsavgiften.
Per bärare (vanligen behövs 6 st) ...............................................................................................................................................800:00
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…………… ………………………………………………………………………………… 1 950:00
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BLOMMOR
Bisättningsblommor ............................................................................................................................................................. från 500:00
Kistdekoration (traditionellt bunden) .......................................................................................................................... från 1 300:00
Handbuketter ............................................................................................................................................................................. från 35:00
Kransar och sorgbuketter ................................................................................................................................................... från 500:00
Urndekorationer………………………………………………………………………………….. ....... från 500:00
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms .......................................................................................... från 3 500:00
Organistens orgelackompanjemang är som regel kostnadsfritt ......................................................................... från 3 500:00
MINNESSTUND
Lokalhyra i församlingshemmet, fastställs efter förfrågan ................................................................................................000:00
Se separat meny med priser per kuvert
ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannons i Dagens nyheter, 70 mm ................................................................................................................................. 3 000:00
Dödsannons i Svenska dagbladet, 70 mm ........................................................................................................................... 3 000:00
Ritualkort/program,
ex 40 st........................................................................................................................... från 900:00
-"ex 100 st ......................................................................................................................från 1 000:00
Tackkort,
ex 40 st........................................................................................................................... från 639:00
-"ex 100 st ........................................................................................................................ från 998:00
MOTTAGNING AV OSA (Ingår i byråns arbetskostnad) ........................................................................................000:00
MINNESALBUM
Minnesalbum med uppgifter om ceremonin och blommor (ingår 1 ex. i representants arvodet) ........................000:00
Ytterligare album, per styck .........................................................................................................................................................350:00
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 550:00
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 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 extraordinarie organist), beställning av hyrbilar (taxi), beställning av tryckta
program (ritualkort) till begravningen samt hjälp med införandet av
tackannons m.m Extra tid debiteras med 990 kr/timmen
................................................................................................................................................................................... fast

arvode 4 950:00

ÖVRIGT t ex bårtäcke, katafalk, kläde, extra ljus mm …………………………………………………… ........ … 500 :00
JURIDISKA TJÄNSTER – Via begravningsbyrån.
Bouppteckning, via begravningsbyrån. Se separat prislista ................................................................................0:00
Testamente, fast pris ....................................................................................................................................2 950:00
Försäkringsskanning…………………………………………………………………………….. ..............1 995:00
HELGDAGAR
50 % tillägg på utförda tjänster under helgdag
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Kista i ren obehandlad furu. (Ängsro)

ÄNGSRO
Kista Ängsro i furu för bårtäcke ............................................................................................... 4.750 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna för minneslunden .................................................................................................................... 0 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr

(Gravsättning i grav tillkommer urna, vi har urnor från 950 kr)
(Tillkommer gör kostnad för begravningsbil mellan bårhus och ceremonilokal)
Summa .................................................................................................................................... 12.500 kr

Kista i furu, målad antik brun. (Sandholm)
Kista furu, målad vit. (Sandholm)
Kistdekornation som är på bilden ingår ej.

SANDHOLM
Kista Sandholm, antikbrun alt. vit målad furukista .................................................................. 5.450 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Begravningsbil Sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................................. 2.850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit .......................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr
Summa .................................................................................................................................... 17.000 kr
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Kista i furu, ek bets. (Alvö)
Kista furu, solidvit (Alvö)
Kistdekornation som är på bilden ingår ej.

ÄLVÖ
Kista Alvö, ek betsad alt. solidvit med klätt innerlock ............................................................ 6.495 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Begravningsbil Sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................................. 2.850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit .......................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr
Summa .................................................................................................................................... 18.045 kr

Kista i furu, målad, (Kullamark) Allmogegrå med
Kista furu, Lindblomsgrön (Kullamark)
avskedshälsning ingraverad
med avskedshälnings ingraverad
Kistdekornation som är på bilden ingår ej.

KULLAMARK
Kista Kullamark, Allmogegrå alt. Lindblomsgrön med ingraverad avskedshälsning ............. 6.900 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Begravningsbil Sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................................. 2.850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit .......................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr
Summa .................................................................................................................................... 18.450 kr
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Kista i furu, lackad i solidfärg, midnattsblå (Hovdala)
Kista furu, lackad i solidfärg, svart (Hovdala)
Kistdekornation som är på bilden ingår ej.

HOVDALA
Kista Hovdala, i solidfärgerna midnattsblå alt. svart med klätt innerlock ............................... 7.400 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Begravningsbil Sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................................. 2.850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit .......................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr
Summa .................................................................................................................................... 18.950 kr

Kista i massiv ek, siden matt. (Ekenäs)
Kista i massiv ek, betsad (Ekenäs)
Kistdekornation som är på bilden ingår ej.

EKENÄS
Kista Ekenäs i massiv ek med klätt innerlock ........................................................................ 13.875 kr
Kistläggning och omhändertagande av avliden........................................................................... 850 kr
Begravningsbil Sjukhus-kapell/kyrka inkl bärare vid bisättning ............................................. 2.850 kr
Representant vid begravningen ................................................................................................ 1.950 kr
Urna Alfa 010 grön alt. vit .......................................................................................................... 950 kr
Minnesalbum med förteckning över akten ...................................................................................... 0 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad, fast arvode ........................................................................ 4.950 kr
Summa .................................................................................................................................... 25.425 kr
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