Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2018 och inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation
för prisändringar från underleverantörer
OMHÄNDERTAGANDE SAMT KISTLÄGGNING:
Kistläggning i kista med svepningsdräkt/egna kläder - 1250kr
PERSONLIGT AVSKED:
Måndag-Fredag mellan 08.00 och 16.00
750kr
Övrig tid - 1500kr
(Begravningsbil och bärare, kan tillkomma beroende på plats och tid)
TRANSPORTER:
Bisättning med begravningsbil från Avesta sjukhus bårhus till bisättningslokal inom Avesta
kommun - 1850kr
För transporter längre än Avesta kommun - Startkostnad 1850kr +12kr/km
Transport från äldreboende/lägenhet/hus dagtid/kväll och helg - 1850kr / 3900kr

ANNONSER OCH TRYCKMATERIAL
Dödsannons i AT Från ca - 3000kr Dödsannons i Annonsblandet Dalarna Från ca - 2000kr
Programblad/Tackkort - Startkostnad 650kr 10kr/st
FÖRSÄKRINGSINVENTERING:
Alla försäkringar kända/okända - 1300kr
Nedsläckning av sociala medier (twitter,facebook,instagram etc) - 595kr
FLYTTHJÄLP - DÖDSBO:
(Priserna inkluderar lastbil och bärare, saker ska vara nerpackade i kartonger)
Flytthjälp från äldreboende inom Avesta kommun - 3000kr
KISTOR:
Kistor finns i spånskiva, furu eller ek, med eller utan handtag från - 4650 till 25.000kr
URNOR:
Urnor finns från - 880kr till 4000kr
OFFICIANT:
(Församlingspräst är kostnadsfri för medlem i Svenska Kyrkan)
Borgerlig Officiant från - 3000kr

BÄRARE VID BEGRAVNINGEN:
Vid s.k processionsbärning som inte ingår i begravningsavgiften.
Per bärare (vanligen behövs 6 st) - 1000kr
SÅNG OCH MUSIK: (Organistens orgelackompanjemang är kostnadsfri vid medlem i
svenska kyrkan)
Solistens arvode inklusive sociala avgifter och moms från- 3000-5500kr
Organist som spelar vid borglig begravning från - 2600kr
Vi ordnar musik på CD/IPAD från - 300kr
BLOMMOR:
Kistdekoration från - 2000kr
Handbuketter från - 35kr/st
Sorgbukett från - 1000kr
Krans från - 1900kr
MINNESSTUND:
Kuvertpris, beroende på önskemål, från - 100-400kr
(ingår lokal, personal, dukning, diskning, blommor, ljus, dukar, servetter)
MINNESALBUM:
1 Minnesalbum ingår med uppgifter om ceremoni, blommor samt fotografier
Ytterligare album, per styck - 580kr
BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGSAKTEN:
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 - 1.950kr
BYRÅNS ARBETSKOSTNAD:
Grundkostnaden omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för
uppdragets genomförande. Kontakt med myndighet 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 - 4950kr

Med vänliga hälsningar
Jörgen Stoltz

Folkare Begravningsbyrå
Dalavägen 17
774 41 Avesta
Tel:0226-58160
www.folkarebegravningsbyrå.se

