PRISLISTA
över Hofors Begravningsbyrås 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

OMHÄNDERTAGANDE OCH KISTLÄGGNING
Nedläggning i kista samt bäddning ..................................................................................................................................... 1 500
Nedläggning i kista påklädning med svepningsdräkt samt bäddning...............................................................1 800
Nedläggning i kista påklädning med egna kläder samt bäddning ..................................................................... 2 100
PERSONLIGT AVSKED
Måndag – Fredag mellan kl 10.00 och 15.00 ..........................................................................................................................930
Övrig tid...................................................................................................................................................................................................1 860
Begravningsbil och bärare, kan tillkomma beroende på plats och tid
BEGRAVNINGSBIL INKLUSIVE BÄRARE
Begravningsbil från Gävle sjukhus till bisättningslokal inom Hofors kommun............................................3 470
Begravningsbil som erfordras på begravningsdagen för transport från bisättnings eller ceremonilokal
till grav eller krematorium inom förvaltningsområdet ersätts genom begravningsavgiften
TRANSPORTER INKLUSIVE BÄRARE
Biltransport till ort utanför närområdet eller utanför förvaltningsområdet,
Fast kostnad....................................................................................................................................................................................1 860
Per kilometer........................................................................................................................................................................................28
Transporter längre än tio mil enligt offert.
KISTOR
Kistor finns av spånplatta, furu eller ek från......................................................................................................................5 400
URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons från................................................................................1 270
OFFICIANT
Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Sv kyrkan....................................................................................................0
Officiant (t ex borgerlig) inkl. sociala avgifter och moms från.................................................................................4 750
KYRKA OCH KAPELL
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 eller betalas av församlingen.
Per bärare (vanligen behövs 6 st)..............................................................................................................................................ca 500
FÖRSÄKRINGSHANDLÄGGNING
Livförsäkringsinventering (okända försäkringar), ingen garanti på hittad försäkring............................. 2 500

BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGSAKTEN
För att säkerställa att allt är iordning i god tid innan de första gästerna kommer, vilket normalt kan vara en
halvtimme före, så behöver representanten inkl förberedelser och restid påbörja sitt arbete minst en och en halv
timme före utsatt begravningstid. Representantkostnaden omfattar förutom resan och kontakten med anhöriga
före, under och efter ceremonin, även ansvar och förberedelsearbete som kontroll av kista/urna, dekorering i
kapellet och kring båren, kontakt med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. Upprättande av
minnesalbum. Kontakt med förtäringsstället angående ev avvikelse i antalet gäster
Liten akt i krematoriekapell, inget extra, kremation..................................................................................................... 1 955
Akt i krematoriekapell, solister/cd-musik, jordbegravning/gravsättning/kremation ................................ 2 180
Begravningsakt utanför krematoriekapell, jordbegravning/gravsättning/kremation................................ 2 420
BLOMMOR
Kistdekoration (traditionellt bunden)...........................................................................................................................från 2 000
Handbuketter....................................................................................................................................................................................från 40
Sorgbukett (lösbunden från 200:00)...................................................................................................................................från 450
Krans med textade band (varav band 250 kr)...........................................................................................................från 1 500
SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms.........................................................................................från 2 000
Organistens orgelackompanjemang är som regel kostnadsfritt.............................................................................från 0
MINNESSTUND
Kuvertpris, beroende på önskemål, vanligtvis..........................................................................................................100 – 400
ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannons i GD eller AB, 100 mm................................................................................................................................från 2 500
Dödsannons i GD och AB, 150 mm..................................................................................................................................från 4 800
Programblad
ex 50 st................................................................................................................................från 1 700
-"ex 100 st..............................................................................................................................från 2 050
Tackkort, inkl kuvert
ex 50 st................................................................................................................................från 1 480
-"ex 100 st..............................................................................................................................från 2 080
MINNESBOK
Minnesabok med uppgifter om ceremonin, blommor samt fotografier.......................................................................0
Ytterligare minnebok, per styck, exkl porto............................................................................................................................780
GRAVSÄTTNING
Gravplatsen och gravplatsöppning är kostnadsfri för de flesta församlingsbor.....................................................0
Representant från byrån...........................................................................................................................................................från 930
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets
genomförande. Kontakt med myndighet för intygsbegäran, kontakt med sjukhuset angående stoftets avhämtning,
behov av balsamering mm. I förekommande fall bokning av begravningslokal, beställning av gravöppning, bokning
av ordinarie officiant och organist, inplanering av bisättnings- och begravningsbil samt representant, kontakt med
kyrkogårdsförvaltning, beställning av bårtäcke samt fakturering och övrig administration. Totalansvar och
kvalitetskontroll.
Minsta debitering, 1 timme...............................................................................................................................................................930
Normalt 5-7 timmar inklusive nedanstående tillägg................................................................................ca 4 650 – 6 750
Utöver grundkostnaden debiteras för fullständig hjälp med dödsannons, beställning av blommor, beställning av
förtäring och lokal till minnesstund, notering av anmälningar till minnesstund, bokning av extra sång eller
musik, beställning av hyrbilar (taxi), betalning av utlägg m m.
930 kr /
timme
JURIDISKA TJÄNSTER OCH GRAVSTEN

Enligt separata prislistor.

