Kundprislista 2022

Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2022 och inkluderar moms samt sociala avgifter. Reservation för prisändring
från underleverantörer.

Kistor och urnor

Minnesalbum

Bilder på samtliga kistor och urnor finns på vår
hemsida samt på våra kontor.
Kista: från 5049 kr
Urna: från 1148 kr

Ett album med bilder från begravningen, blomsterhälsningar och dödsannonsen.
Minnesalbum: 495 kr
Extra minnesalbum: 295 kr

Kistläggning och omhändertagande

Representant vid begravning

Kistläggning med lyfthjälp innebär nedbäddning av
den avlidne i kistan samt svepning eller påklädning av
egna kläder.
Svepningsdräkt: 1625 kr
Egna kläder: 1795 kr
Befintliga kläder: 1395 kr

Representantkostnaden omfattar förutom restid och
kontakten med anhöriga för, under och efter
ceremonin även förberedelse som kontroll av kista,
dekoration kring båren, kontakt med officiant, kantor,
vaktmästare samt övriga medverkande. Kontakt med
catering ang. avvikelser i antalet gäster samt ev.
medverkan vid minnesstunden från 625 kr/h

Solist/Musiker
Solistens arvode inkl. resa beror på vart begravningen
äger rum och dess arbetsinsats.

Borgerlig begravning
Minnestal och förberedelse för officiant: 2790 kr
Representant begravningsdag: 750 kr/h

Blommor
Vi hjälper till att förmedla beställningar av blommor.
Se bilder på vår hemsida.
Kistdekoration: från 1600 kr
Lösbunden bukett: från 350 kr
Oasis bukett: från 700 kr
Krans: från 1500 kr
Blomsterhjärta: från 1300 kr
Handbukett: från 45 kr
Textat kort: 0 kr
Textat band: från 225 kr

Begravningsbyråns arbetskostnad
Arbetskostnaden avser det arbete som byrån lägger
ner i varje specifikt fall. Våra arbetsuppgifter omfattar
bl.a. kundgenomgång samt efterföljande kontakter.
Kontakt med SKV gällande dödsfallsanmälan,
intygsbegäran, släktutredning. Kontakt med sjukhuset
ang. stoftets avhämning. Förmedling av dödsannons.
Uppbokning av begr. lokal, grav/urnöppning, officiant,
musiker. Inplanering av begr. bil samt chaufför.
Kontakt med kyrkogårdsförvaltning. Beställning av
blommor, minnesstund.
Arbetskostnad: från 2315 kr

Minnesstund
Hyra av lokal: från 0 kr
Kuvertpris förtäring: från 215 kr
Cateringavgift/resa: från 700 kr

Juridik
Vi förmedlar juridiska tjänster.
Bouppteckning mm: från 6000 kr

Annons
Pris ex. Bohusläningen 17,90 kr/mm

Gravvård

Programkort

Vi förmedlar nya gravstenar samt ingravering på
befintliga stenar.

Programkort 10 st: från 735 kr

Prisexempel
Detta är exempel på hur begravningskostnaderna kan bli i praktiken.
Alternativen är inga ”paket” då varje begravning utformas unikt av kunden med stöd av våra
begravningsrådgivare. Våra kunder får alltid en dokumentation över begravningen där all information
är samlad, i dokumentationen finns en preliminär prisuppgift som ger en god bild över vad begravningen
kommer att kosta.

Traditionell begravning

Enklare begravning

Kista Enkel brun
Urna Alfa grön
Kistdekoration
Blomsterhjärta
Minnesstund för cirka 20 gäster
Dödsannons cirka pris
Programkort
Minnesalbum
Hämtningstransport sjukhus
Begravningsbyråns arbetskostnad
Representant begravning och minnesstund
Kistläggning med lyfthjälp, svepdräkt
Transport av blommor till kyrkogård
Totalt:

7 050 kr
1 148 kr
1 900 kr
1 700 kr
4 300 kr
3 500 kr
820 kr
495 kr
2 900 kr
5 895 kr
2 500 kr
1 625 kr
625 kr

Kista Spån med bårtäcke
5 049 kr
Urnkartong för minneslund
0 kr
Oasisdekoration
650 kr
Kistläggning med lyfthjälp, befintliga kläder 1 395 kr
Begravningsbyråns arbetskostnad
5 495 kr
Representant vid begravning
1 875 kr
Transport från boende till bisättning
2 095 kr
Dödsannons cirka pris
2 500 kr
Totalt:

19 059 kr

34 458 kr

Finns och Lysekils Begravningsbyrå drivs av bröderna Carl och Henrik Finn som tredje generationen
och erbjuder tjänster i livets viktigaste skeden. Vi erbjuder personligt engagemang, omtanke och
trevligt bemötande. Genom ett förtroendefullt samarbete skapar vi trygghet och upplevelser du bär
med dig genom hela livet.

www.finnsbegravning.se

Tel. 0523-50416

