
 

 

 

2020 

ÖSTGÖTA Begravningsbyrå     
 

Prisexempel 1 
 

Ceremoni i S:t Olofs kapell, bisättningstransport från Vrinnevi sjukhuset  

exklusive annons, urna, anmälan till minnesstund och  

eftersökning av försäkringar, blommor, minnestund. 
 

 

 

Kista Transportkista     4 575 kr 

 

Kistläggning     1 425 kr 
 Nedbäddning av den avlidne i kistan 

 

Representant/värd vid begravningen 2 250 kr 
 Iordningställande av kapell/kyrka, mottagande 

 av gästerna, ansvar för ljud och ev digitalmusik 

sammanställning av minnesalbum mm  

 

Begravningsbyråns grundarvode  4 950 kr 
 Omfattar besöket på byrån ,bokningar, anskaffning  

av erforderliga handlingar kontakt med medverkande,  

administration mm 

 

Hyra för bårtäcke      250 kr 

 

Begravningsbil med chaufför  2 150 kr 
 Tranport av kista till bårhus, efter kistläggning  

transport av kistan till aktuellt kylrum 

 

Summa      15 600 kr 

 

 

 

 



 

 

 

Prisexempel 2 
 

Ceremoni i kapell eller kyrka inom 1 mil från Begravningbyrån,  

inklusive annons, urna, representant vid gravsättning 
 

 

 

Kista Transportkista     4 575 kr 

 

Urna Horisont       390 kr 

 

Kistläggning     1 425 kr 
 Nedbäddning av den avlidne i kistan 

 

Representant/värd vid begravningen 2 425 kr 
 Iordningställande av kapell/kyrka, mottagande 

 av gästerna, ansvar för ljud och ev digitalmusik 

sammanställning av minnesalbum mm  

 

Representant vid gravsättning     575 kr  

 

Begravningsbyråns grundarvode  4 950 kr 
 Omfattar besöket på byrån ,bokningar, anskaffning  

av erforderliga handlingar kontakt med medverkande,  

administration mm 

 

Hyra för bårtäcke      250 kr 

 

Begravningsbil med chaufför   2 150 kr 
 Tranport av kista till bårhus, efter kistläggning  

transport av kistan till aktuellt kylrum 

 

Dödsannons      3 000 kr 

 

Blomsterdekoration      1000 kr 
Mindre dekoration 

Summa      20 740 kr 

 



 

 

 

Prisexempel 3 
 

Ceremoni i kapell eller kyrka inom 1 mil från Begravningsbyrån,  

inklusive annons, urna, representant vid gravsättning, minnestund 
 

Kista standard     7 475 kr 

 

Urna bark      1250 kr 

 

Kistläggning     1 425 kr 
 Nedbäddning av den avlidne i kistan 

 

Representant/värd vid begravningen 2 425 kr 
 Iordningställande av kapell/kyrka, mottagande 

 av gästerna, ansvar för ljud och ev digitalmusik 

sammanställning av minnesalbum mm  

 

Representant vid gravsättning     575 kr  

 

Begravningsbyråns grundarvode   4 950 kr 
 Omfattar besöket på byrån ,bokningar, anskaffning  

av erforderliga handlingar kontakt med medverkande,  

administration mm 

 

Mottagande av anmälningar     475 kr 
 Mottagande och sammanställning av  

anmälningar till minnesstunden 

 

Begravningsbil med chaufför   2 150 kr 
 Tranport av tom kista till bårhus, efter  

kistläggning transport av kistan till aktuellt kylrum 

 

Dödsannons      3 500 kr 
 Priset på annons styrs av annonsens höjd 

Kistdekoration      3000 kr 
Normalstor dekoration på kistan 

 

Minnesstund     4600 kr 
 Smörgåstårta, dryck, kaffe o kaka 20 per 

Summa      31 825 kr 

 



 

 

 

Prisexempel 4 
 

Direktkremation utan begravningsakt, bisättningstransport inom 1 mil 

från byrån. Exklusive urna, eftersök av försäkringar, annons.  

Max 1 timmes besök på begravningsbyrån 

 

Kista Transportkista     4 575 kr 

 

Kistläggning     1 425 kr 
 Nedbäddning av den avlidne i kistan 

 

 

Begravningsbyråns arvode    2 700 kr 
 Omfattar besöket på byrån ,bokningar, anskaffning  

av erforderliga handlingar kontakt med medverkande,  

administration mm 

 

 

Begravningsbil med chaufför   2 150 kr 
 Tranport av kista till bårhus, efter  

kistläggning transport av kistan till aktuellt kylrum 

 

Summa      10 850 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prisexempel 5  
 

Ceremoni i kapell eller kyrka ca 2 mil från Begravningsbyrån,  

inklusive annons, urna, representant vid gravsättning, minnestund 
 

Kista Standard      7 475 kr 

 

Urna Anemos       1 550 kr 

 

Kistläggning      1 425 kr 
 Nedbäddning av den avlidne i kistan 

 

Representant/värd vid begravningen  2 650 kr 
 Iordningställande av kapell/kyrka, mottagande 

 av gästerna, ansvar för ljud och ev digitalmusik 

sammanställning av minnesalbum mm  

 

Representant vid gravsättning     675 kr  

 

Begravningsbyråns grundarvode   4 950 kr 
 Omfattar besöket på byrån ,bokningar, anskaffning  

av erforderliga handlingar kontakt med medverkande,  

administration mm 

 

Mottagande av anmälningar     475 kr 
 Mottagande och sammanställning av  

anmälningar till minnesstunden 

 

Begravningsbil med chaufför   2 500 kr 
 Tranport av kista till bårhus, efter  

kistläggning transport av kistan till aktuellt kylrum 

 

Dödsannons      3 700 kr 
 Priset på annons styrs av annonsens höjd 

Kistdekoration      3 200 kr 
Normalstor dekoration på kistan 

 

Minnesstund      4 600 kr 
 Smörgåstårta, dryck, kaffe o kaka 20 per 

Summa      33 200 kr 


