
 

 

 

2020 

Prislista  

ÖSTGÖTA Begravningsbyrå     
 

Kistläggning och omhändertagande...... ........................................................................1325:- 

 

Personligt avsked i närområdet.........................................................................................775:- 

 

Kistor……………………………………………………………………………....…från 4375:- 

Representant/värd 

Representant/värd vid begravningen(Norrköping)..............................................2325:- 
(vid större begravningar med fler än 100 gäster rekommenderar vi två representanter tills 

begravningen börjar, tillkommande kostnad 1100 kronor) 

Representant/ värd vid begravning i Brunnssalongen ……………….……….4550:- 
(Inkluderar möblering, hämtning av nyckel, lån av kistbockar ljusstakar mm.) 

Representant/värd vid begravning utanför Norrköping...……….………..….2480:- 

Representant/ värd vid lördagsbegravning i krematoriet…………..………...3.500:- 

Representant vid lördags begravning i övriga kyrkor/kapell……………...…3.600:- 

Representant vi kyrkligbegravning i S:t Olof ……………………………….…..2150:- 

 

Värd vid minnesstund (beräknat på ca 2 timmar)………………………………...……1000:- 

 

Representant vid gravsättning av urna inom Norrköping..........................................575:- 

Representant vid gravsättning av urna utanför Norrköping…………...…...……...675:-  

 

Begravningsbil inom Norrköping inkl. personal........................................................2050:- 

Längre transporter 1a milen 2050 kronor plus 140 kronor milen 

 

Bårhämtning kl. 8.00-17.00.............................................................................................1750:- 

Bårhämtning övrig tid.....................................................................................................2000:- 

Hämtning med kista……………………………………………………………...…….2050:- 

 

Försäkringsinventering………………………………………………..……………….1500:- 

 

Anmälan per telefon vid minnesstund till begravningsbyrån....................................475:- 

 

Begravningsbyråns grundarvode................................................................................. 4850:- 

 

Hyra bårtäcke.....................................................................................................................250:- 

 

Officiant vid borgerligbegravning…………………………………….………...……1050:- 

Officiant vid borgerligbegravning, lördagar………………………….……….….…1550:- 



 

 

 

 

Prislista 

 
 

Begravningsbil till o från Linköping………………………………...……………...2950:- 

 

Begravningsbil till Skärblacka, Krokek, Östra Husby, Ö Ryd, Söderköping…...2300:- 

 

Tackkort minst 20 st………………………………………………………..….10 kronor/st 

 

Programkort 20 st enligt standard format……………………………………….....690 kr 

Ytterligare programkort 7 kr/st 

När extra lösblad önskas i programkort 3kr/st 

 

Extra minnesalbum ……………………………………………………….……..200 kronor 
 

Frakt vid utskick av extra album………………………………………………..50 kronor 
 

Transport av blommor till kyrkogård (När blommorna ska till annan kyrkogård än där 

ceremonin hålls.)………………….………………………………………………550 kronor 
 

Foto med ram till kistan……………………………………………….Stort 200:-/litet 150:- 

        

Testamenten Juristbyrån……………………………......…………………..ca 2750 kronor. 

 

Hyra dataprojektor…………………………………….……………………..……..…..200 :- 
 

Extra arvode vid hembesök……………………………………………………………100 :- 
 

Tackkort ink utskick(kort, kuvertskrivning o porto, när korrekta adresslistor mailas till oss) 

30Kr/st 
 

Hjälp med framtidsfullmakt av enklare slag…………..600kr. Par som tecknar för båda 750 kr 

 

Förvaring o dokumentbevakning Testamenten o framtidsfullmakter……………………..250:- 

 



 

 

 

Prislista Söderköping, Valdemarsvik 

 
Kistläggning…………………………………………………...…………………...……..1325:- 

 

Personligt avsked Vrinnevisjukhuset……………………………………………………775:- 

 

Personligt avsked Rosengård………………………………………………….………..1000:- 

 

Personligt avsked Ringarum eller Vammarhöjden………………………….………..1300:- 

 

Begravningsbyråns grundarvode vid hembesök…………………..…………………4975:- 

 

Begravningsbil till Ringarums gravkapell……………………………………………..2600:- 

 

Begravningsbil till Rosengård……………………………………………..……………2300:- 

 

Representant vid begravning i Söderköping………………………………...………..2480:- 

 

Representant vid begravning Ringarum Valdemarsvik……………………………..2500:- 

 

Vid jordbegravningar i Valdemarsvik/Ringarum tillägg på rep……………………...500:- 

 

Representant vid gravsättning av urna Söderköping……………………………….....675:- 

 

Representant vid gravsättning av urna Valdemarsvik………………………….……..775:- 
 

 


