Prislista
över byråns vanligen förekommande varor och tjänster
Priserna gäller from 1 januari 2017 och inkluderar moms och sociala avgifter
om inte annat är angivet. Reservation för prisändringar från underleverantör.
Uppvidinge Begravningsbyrå tillämpar tidsdebitering/uppdrag.

__________________________________________________________________________

Svepningskostnad




Nedläggning i kista, samt bäddning
Påklädning med egna kläder, tillägg med
Svepdräkt, inkl. påklädningen

950 :400 :300 :-

Transporter









Begravningsbil, startavgift vardagar 08.00- 17.00
Begravningsbil, startavgift vardagar 17.00- 08.00
Begravningsbil, startavgift lördag, söndag, helgdag
Bårtransport/hämtning med bår i Åseda, Växjö, Braås
Bisättningstransport inom Åseda
Bårtransport/bisättningstransport
Nottebäck/Lenhovda/Älghult/Alstermo
Bårtransport/Bisättning, Växjö
Transport, övrig långväga 160 kr/mil + startavgift

910 :1 100 :1 500 :1 325 :900 :1 925 :2 300 :910 :-

Bärare / chaufför



Chaufför/bärhjälp vid transport och bårhämtning, dagtid vardagar
Chaufför och bärhjälp, jourtid, vardagar 17.00-08.00, helg, storhelg

890 :1 450 :-

Kistor


Kistor finns av spånskiva, mdf med folie av ek, körsbär, björk eller
helträ i furu, körsbär, ek och björk
från 4 800 kr – 42 000 :-

Urnor


Urnor finns i materialen trä, papper, träfibrer samt olika metaller fr. 300–3 000 :-

Kyrko- och kapellavgift


Kyrka och kapell betalas via begravningsavgiften. För personer som inte tillhör
Svenska kyrkan utgår en avgift som är specifik för varje församling.

Officiant




Församlingspräst, ersättning via begravningsavgiften
Borgerlig officiant, personligt arvode inklusive sociala avgifter och moms
Präst från annan församling; separat arvode

Kremationsavgift och kremationstransport, ask/urn hämtning
 Ersätts via begravningsavgiften. Separat hämtning el. postad, fråga.
Bärare vid begravning


Ersätts via kyrkoavgiften för den som tillhör Svenska kyrkan. För övriga kan en
kostnad tillkomma. Denna är olika för varje församling.

Byråns representant vid begravning, tids debiteras


Representantkostnaden omfattar förutom resan och kontakten med anhöriga, före,
under och efter ceremonin, även ansvar och förberedelsearbete som kontroll av kista
och dekorering i kyrka/kapell och kring båren, kontakt med officiant, kantor,
vaktmästare och övriga medverkande. Liksom kontakt med förtäringsställe angående
avvikelser 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.
820 :-/timme

Musiker vid gudstjänsten/ceremonin


Ersätts via kyrkoavgiften för den som tillhör Svenska kyrkan. För annan tillhörighet
kan en kostnad tillkomma.

Program, tackkort och minnesalbum, inkl. startkostnad

Antal

Program
20
30
794:- 862:-

40
931:-

50
60
70
80
90
100
Följ. 10 st
1000:- 1068:- 1136:- 1204:- 1275:- 1343:- 75:-


Antal

Tackkort
20
30
506:- 562:-

40
615:-

50
669:-




60
723:-

70
778:-

80
832:-

90
886:-

100
934:-

Följ. 10 st
61:-

Minnesalbum, ett minnesalbum med foto och blomsterförteckning ingår.
Extra minnesalbum + porto
300 kr/ st.

Gravsättning



Gravplatsen är kostnadsfri, ersätts via begravningsavgiften
Gravöppning är kostnadsfri, ersätts via begravningsavgiften

Byråns arbetskostnad, tids debiteras
Omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets
genomförande. Kontakt med pastorsexpedition för dödsfallsanmälan och lokala
skattemyndigheten för intygsbegäran m.m., med sjukhus angående stoftets
avhämtning och eventuell balsamering. Förmedling av dödsannons, bokning av
begravningslokal, beställning av gravöppning, bokning av officiant och kantor,
inplanering bisättning – och begravningsbil samt representant, Kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen, beställning av kistdekoration, bevakning, betalning av
utlägg, totalansvar och kvalitetskontroll. Därutöver kan kostnaden avse fullständig
hjälp med dödsannonsens utformning samt med program och tackkort, hjälp med
försäkringshandlingar, bokning av extra sång eller musik, mottagning av minnesgåvor
samt hjälp med införandet av tackannons, m.m.
Vanlig tidsåtgång 6 – 10 timmar, minimidebitering 3 timmar
Kundbesök jourtid, kvällar och helger, tillägg

Försäkringsinventering, svar efter ca 10 arbetsdagar
Express, försäkringsinventering, svar efter 3-5 arbetsdagar
Försäkringsinventering, efterlevande, svar efter ca 10 arbetsdagar

820:-/tim
820:-/besök
1 250 kr
2 500 kr

1 250 kr

Juridiks rådgivning/bouppteckning/arvskifte/testamente
Bouppteckning/boutredning, arvskifte/testamente/bodelning mm
Timdebitering

1 250 :-/tim

Dödsboförvaltning
Förvaltning och avveckling av dödsbo. Timdebitering

1250 :-/tim

