Prisexempel 1
Begravning i kapell eller kyrka. Om den avlidne är medlem i Svenska Kyrkan ingår Officiant,
Organist/Kyrkomusiker. Vid borgerlig kan det tillkomma kostnad för officiant och musiker.
Vid införande av annons genom oss i valfri dagstidning ingår även införande på
www.familjesidan.se samt www.larssons-begravningsbyra.se .

Enkel kista, obehandlad spånskiva

Från:

5 100 kr

Inklusive bädd med kudde, täcke.
Kistan är i behov av bårtäcke som täcker kistan. Bårtäcke kan oftast lånas från
församlingen utan kostnad. Finns inget bårtäcke i församlingen eller lokalen
finns detta för uthyrning.

Omhändertagande av avliden

1 550 kr

Två personer som ombesörjer kontroll av avlidnes ID uppgifter, kistläggning samt
bäddning i den avlidnes befintliga kläder eller Svepdräkt

Transport till kapell el. Bisättningsplats

2 150 kr

Transport inklusive två bärare till bårhus/avlidne plats inom tätort till
kylrum/förvaringslokal. (Kostnad varierar beroende på avstånd, ring för exakt pris)

Representant vid begravning

1 880 kr

Representanten finns vid begravningen minst 1 timme innan och ansvarar för
dekorering i kapellet, avstämning med officiant, musiker och vaktmästare samt hjälper
anhöriga och övriga gäster. Sammanställer ett minnesalbum med förteckning över
kända gåvor, blomsterhälsningar och översikts bilder över arrangemang. Städning av
kapell eller kyrka, transport av blommor till gravplats/kransgård på samma kyrkogård.

Begravningsbyråns arvode

Från:

5 149 kr

Kundbesök och genomgång av begravning. Kontakt med de myndigheter som krävs och
införskaffa de handlingar som krävs för utförande av uppdraget. Producering av
dödsannons för införande i Tidning eller familjesidan.se (kostnad för annons
tillkommer). Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, församling, florister, bokning av dessa
delar också.

Totalt

15 829 kr

A. Larssons Begravningbyrå & Juridik AB
Lastvägen 5, 231 62 Trelleborg,Telefon 0410-109 53,Telefax 0410-436 92
Marknadstorget 8, 233 31 Svedala,Telefon 040-40 45 09,Telefax 040-40 00 86

Prisexempel 2
Begravning i kapell eller kyrka inom tätort. Om den avlidne är med i Svenska Kyrkan ingår Officiant,
Organist/Kyrkomusiker. Vid borgerlig kan det tillkomma kostnad för officiant och musiker.
Begravning med kista som kan användas utan bårtäcke och istället dekoreras med blommor,
fotografi eller andra personliga saker.

Bas kista, spånskiva med folierad yta, vit eller brun

6 700 kr

Inklusive bädd med kudde, täcke.

Urna

850 kr

Urna i bioorganiskt material som är 100% nedbrytbart.

Omhändertagande av avliden

1 550 kr

Två personer som ombesörjer kontroll av avlidnes ID uppgifter, kistläggning samt
bäddning i den avlidnes befintliga kläder eller Svepdräkt
Påklädning i egna kläder är till kostnad av 1700 kr

Transport till kapell el. Bisättningsplats

2 150 kr

Transport inklusive två bärare till bårhus/avlidne plats inom tätort till
kylrum/förvaringslokal. (Kostnad varierar beroende på avstånd, ring för exakt pris)

Representant vid begravning

1 880 kr

Representanten finns vid begravningen minst 1 timme innan och ansvarar för dekorering
i kapellet, avstämning med officiant, musiker och vaktmästare samt hjälper anhöriga och
övriga gäster. Sammanställer ett minnesalbum med förteckning över kända gåvor,
blomsterhälsningar och översikts bilder över arrangemang. Städning av kapell eller kyrka,
transport av blommor till gravplats/kransgård på samma kyrkogård.

Begravningsbyråns arvode

Från:

5 149 kr

Ca:

3 700 kr

Ca:

1 800 kr

Kundbesök och genomgång av begravning. Kontakt med de myndigheter som krävs och
införskaffa de handlingar som krävs för utförande av uppdraget. Producering av
dödsannons för införande i Tidning eller familjesidan.se (kostnad för annons tillkommer).
Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, församling, florister, bokning av dessa delar också.

Dödannons i tidning
Producera tryckklart material för publicering i en eller flera tidningar.
Priset på annons/annonserna skiljer sig beroende på utformning, storlek och vilken
tidning man vill införa annonsen i.
Vid införande av annons genom oss i valfri dagstidning ingår även införande på
www.familjesidan.se samt www.larssons-begravningsbyra.se .

Kistdekoration
Kostnaden kan variera något beroende på önskemål om blommor och årstid.
En kistdekoration kan även göras väldigt enkelt med någon enstaka blomma.

Totalt

23 779 kr
A. Larssons Begravningbyrå & Juridik AB
Lastvägen 5, 231 62 Trelleborg,Telefon 0410-109 53,Telefax 0410-436 92
Marknadstorget 8, 233 31 Svedala,Telefon 040-40 45 09,Telefax 040-40 00 86

Prisexempel 3 (Kremering utan ceremoni)
Kremering utan ceremoni inom tätort.

Transportkista

Från:

3 800 kr

Inklusive bädd med kudde, täcke.
Kistan kan användas vid kremation före ceremoni.

Omhändertagande av avliden

1 550 kr

Två personer som ombesörjer kontroll av avlidnes ID uppgifter, kistläggning samt
bäddning i den avlidnes befintliga kläder eller Svepdräkt

Transport till kapell el. Bisättningsplats

2 150 kr

Transport inklusive två bärare till bårhus/avlidne plats inom tätort till
kylrum/förvaringslokal. (Kostnad varierar beroende på avstånd, ring för exakt pris)

Begravningsbyråns arvode (Vid beställning på internet)

Från:

1490 kr

Inhämtande av tillstånd för kremering och gravsättning samt beställning av kremering
och bokning av gravsättning. Priset avser vid bokning utan besök på byrån.
Ingen rådgivning ingår i arvode 990 kr.
Vid rådgivning från 1 990 kr.

Totalt

8 990 kr

A. Larssons Begravningbyrå & Juridik AB
Lastvägen 5, 231 62 Trelleborg,Telefon 0410-109 53,Telefax 0410-436 92
Marknadstorget 8, 233 31 Svedala,Telefon 040-40 45 09,Telefax 040-40 00 86

