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Har Du mist en anhörig eller nära vän? 
  

            En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa 

                    kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva  

                    hjälp att ordna det praktiska runt ett avsked. Man har svårt att 

                    överblicka och saknar kanske kunskap eller ork att hantera allt det 

                    praktiska kring ett dödsfall.  

 

Vi vill göra begravningen till ett fint minne av anhörig eller nära                    

vän till en rimlig kostnad. 
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En begravning är individuell och speglar minnet av den som gått 

bort. För att underlätta planeringen har vi på Lilla Begravnings-

byrån tagit fram begravning till fast pris som inkluderar:  

 Kista i trä. 

 Urna (vid kremering) 

 Transport till/från gravkapell, kyrka, iläggning och 

svepning. 

 Ombesörjande av kontakter med myndighet, förvaltning, 

försäkringsbolag. 

 Beställning av kapell, officiant, organist. 

                                                                                                                      

Om du har ytterligare individuella önskemål kan vi visa vilka 

valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp 

med enligt vår kompletterande prislista. 

Om ni har några frågor om vilka vi är eller frågor om vår 

begravning till fast pris kommer vi gärna på besök.  

Ni når oss på telefon 0735 – 80 43 24   Fax 08-618 26 78 
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Prisexempel för begravning (kremation) utan ceremoni 

 

 

 

 

 

Prisexempel för kremationsbegravning i kyrka eller kapell 

 

 

 

 

  

 

Prisexempel för jordbegravning i kyrka eller kapell 

 

 

 

 

 

 
Vi erbjuder även hjälp efter begravningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista  (kista i trä färg natur) 1600:- 

Bisättning   (svepning och transport till kapell el kyrka) 1740:-  

Byråarvode  2400:- 

Urna*  400:- 

 S:a 6140:- 

 

**När spridning för vinden sker, kan urna borträknas S:a 5740:-    

Kista  (kista i trä färg natur) 1600:- 

Bisättning   (svepning och transport till kapell eller kyrka) 1740:-  

Representant  1400:- 

Urna**  400:- 

Kistbukett  500:-  

Byråarvode  2800:- 

 S:a 8440:- 

 

**När spridning för vinden sker, kan urna borträknas S:a 8040:-    

Kista  (kista i trä färg natur) 1600:- 

Bisättning   (svepning och transport till kapell el kyrka) 1740:-  

Bärare (4st)** ink representant   3600:- 

Kistbukett  500:-  

Byråarvode  2800:- 

  

 S:a 10 240:- 

 

** Behövs ytterligare bärare tillkommer 600 kr per bärare    

 Bouppteckning, boutredning                                fr.    2500:- 

Arvsskiften 

Tömning och städning av bostad   

Transporter 
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I exemplen på föregående sida ingår:  
* Svepdräkt (ingår i kistan). 

* Utkörning av kista till bårhus (ingår i bisättningen). 

* Svepning av den avlidne, kistläggning (ingår i bisättningen). 

* Bärare vid bisättningen (ingår i bisättningen). 

* Beställning av gravsättningsintyg. 

* Beställning av kapell, organist, gravöppning m.m. 

* Överenskommelse med officiant. 

 

Vid gravsättning i minneslund inom Stockholm: 

Gravsättning och transport till aktuell kyrkogård sköts kostnadsfritt av förvaltningen. 

Utanför Stockholm tillkommer ev. kostnad. 

 

Vid begravning i kyrka: 

Kostnad för transport av blommor till grav eller kransgård kan tillkomma.  

 

Bärare: 
Om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan blir kostnaden för 6 bärare 3.000:- även vid kremations-

begravning.  

Om kapellet eller kyrkan inte är belägen på den kyrkogård där gravsättningen skall äga rum ökar kostnaden 

för bärarna. Reseersättning kan tillkomma. 

Alternativt kan anhöriga bära själva. 

 

Vid avsked i kyrka eller kapell (jordbegravning): 

Om anhöriga väljer att ta avsked i kyrkan eller kapellet kan själva gravsättningen 

ombesörjas av förvaltningen.  

Detta sker då vid ett senare tillfälle och utan närvaro av anhöriga.  

  

Vid begravning i kapell: 

Är den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan tillkommer kostnad för organist, 

även kostnad för transport av blommor till grav kan tillkomma. 

 

Vi erbjuder även hjälp efter begravningen med exempelvis: 
       Bouppteckning, boutredning och arvsskiften     fr.               2500:- 

Tömning och städning av bostad   

       Transporter 

 

Prisexempel för några förmedlade tjänster 
 

Gravsten   fr.  5000:-  

Kistdekoration  fr. 500:- 

Kistbukett  fr.   500:- 

Dödsannons  ex i DN (vardag)   fr.   3500:-                     

Borgelig officiant  fr.   2500:-                                                   

Solister sång, musik   fr.   1500:- 
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Kistor 
 

Alla våra kistor är tillverkade i enlighet med mångårig yrkestradition och uppfyller kyrkogårdsförvaltningens 

krav som ställs vid begravning. Förutom de grundmodeller som visas i bild kan vi självklart tillgodose andra 

önskemål beträffande val av kista.  

 

 
Kista Natur i furu med handtag Natur 

Längd 200 cm. Finns även 210 cm lång samt med 10 cm extra bredd.                                            Pris: 1.600:- 

 
Kista med draperat vitt tyg m. vita handtag (finns även i svart, ljusgrått tyg)                            

Längd 200 cm. Finns även 210 cm lång samt med 10 cm extra bredd                                             Pris: 2.900:- 

 
Kista mörkgrått tyg med handtag     

Längd 200 cm. Finns även 210 cm lång samt med 10 cm extra bredd.                          Pris: 2.700:- 
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Urnor 
 

                                                  

 

         
Urna i ask och furu     Urna i plåt/zink      Urna i Koppar/Brons     Urna i Koppar/Brons 

      grön/ vit            grön/ vit 

Pris: 400:-      Pris: 850:-               Pris: 1 250:-          Pris: 1 150:-

  
 


