K U N D P R I S L I S TA B E G R AV N I N G

www.gotmars.se - info@gotmars.se
ÖREBRO			
Borgmästargatan 9		
019-14 00 15
ÖREBRO (JURIDIK)		
Borgmästargatan 9		
019-16 61 55
ODENSBACKEN		
Örebrovägen 8		
019-45 00 36
KUMLA			Hagendalsvägen 12		019-57 00 61
HALLSBERG		
Västra Storgatan 9 		
0582-100 13
ASKERSUND		
Väderkvarnsgatan 16
0583-100 08
LINDESBERG		
Kungsgatan 28		
0581-64 56 70
NORA			Prästgatan 4		0587-101 78
FELLINGSBRO		
Doktorsvägen 6		
0581-62 05 67
FRÖVI			Järnvägsgatan 6		0581-300 02

Prislista - Ver 2019:2 - Skärprg 10 - 420x250 mm

GÖTM A R S Ä R E TT familjeföretag som erbjuder tjänster i livets
viktigaste skeden. Det kan vara att bli sambo, ett husköp, bli förälder,
ett giftermål eller när en anhörig lämnat oss. Vi ställer upp för dig i alla lägen.
Genom ett förtroendefullt samarbete skapar vi trygghet och upplevelser
du bär med dig. Med juridisk service, boutredningar och begravningar är vi
din partner för hela livet. Läs gärna mer om oss på www.gotmars.se.

2019

När d u b es t ä l l e r en begravning av oss på Götmars är det precis som i många
andra händelser i livet förenat med kostnader. Vår målsättning är att ha en så öppen och rättvis
prissättning som möjligt. I den här prislistan har vi samlat översiktlig information om priser för
våra produkter och tjänster. Du är varmt välkommen att ställa frågor, samt resonera kring vilka
kostnader som olika alternativ medför med din begravningsrådgivare.
Priserna inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgifter.
Hämtning inom ort

Vid dödsfall utanför sjukhuset behöver
den avlidne hämtas och transporteras
till ett kylrum.
Pris från 1 990 kr (dagtid)
Pris från 2 990 kr (kväll/helg)

Kistor och urnor

Kista från 4 500 kr till 19 300 kr
Urna från 840 kr till 2 575 kr
Priser och bilder på samtliga kistor och
urnor finns på våra kontor och på
vår hemsida.

Kistläggning

Nedläggning av den avlidne i kistan samt
svepning eller påklädning av egna kläder
samt bäddning;
Pris: 1 425 kr

Personligt avsked

Vi hjälper gärna till om någon vill ta ett
personligt avsked mellan dödsfallet och
begravningen. Detta sker vanligtvis på
sjukhus/bårhus.
Pris: 950 kr (kväll/helg 1 320 kr)

Transporter

Begravningsbil och bärare från sjukhus/
bårhus till bisättningslokal.
Inom tätorten: 2 050 kr
Inom kommunen: 2 600 kr
Inom länet: 2 800 kr
Längre transporter: Fråga oss om pris!
Övriga transporter inom förvaltningsområdet betalas normalt av huvudmannen

Kyrka och kapell

Dessa kostnader täcks vanligtvis av kyrkoavgiften respektive begravningsavgiften.

Officiant

Församlingspräst för medlem i svenska
kyrkan. Pris: 0 kr
Borgerlig officiant. Pris: 0 - 5 000 kr

Musik

Församlingsorganist för medlem i
svenska kyrkan: 0 kr
Sångsolist: Pris från 2 075 kr
Instrumentalsolist: Pris från 2 500 kr

Blommor och dekorationer

Kistdekoration: från 1500 kr
(Normalt 3 000-3 500 kr)
Sorgbukett: från 400 kr
Se vår separata Floristbroschyr för bilder
och mer prisinformation.

Götmars representant
vid begravningen

Uppdraget som representant på begravningen innefattar förutom resa till och
från begravningen ett helhetsansvar för
att allt kommer att fungera som planerat
under begravningen. Det innebär bland
annat kontroll av identitet, kontakt och
avstämning med anhöriga, officiant,
musiker och vaktmästare. Arrangemang
av blomsteruppsättningar och dokumentation av hälsningar på lämnade gåvor
och blommor. Mottagande av begravningsgäster. Kontakt med förtäringsställe/
cateringfirma för slutlig rapportering av
antalet gäster. Vår målsättning är att alla

förberedelser ska vara klara en halvtimma
före begravningen så att anhöriga och
gäster i lugn och ro kan förbereda sig för
ceremonin när de kommer.
Normal: 2 375 kr
Stor begravning: Enligt timdebitering

Gravvårdar

Gravvårdar finns i sten, glas, smide och
trä. Vi hjälper dig gärna att diskutera olika
alternativ samt ta fram prisförslag.

Försäkringsinventering
Programkort

Välj mellan klassiska programkort med en
enkel symbol eller mer kreativa kort med
dekorationer och bilder. Vi hjälper dig
med förslag och idéer.
Pris från 1 090 kr

Bärare vid begravningen

Minnesstund

Kremation och gravsättning
Gravplats, gravöppning samt
kremation ersätts vanligen genom
begravningsavgiften. Pris: 0 kr

Minnesbok

En minnesbok med programmet från
begravningen, blomsterhälsningar
samt dödsannons.
Pris: 1 minnesbok ingår
Extra minnesbok: 395 kr/st

Normal arbetskostnad: 4 000-8 000 kr
Se även exempel på nästa sida!

Priser för boutredning, dödsboavveckling,
arvskifte m.m. Timpris 1 600 kr.
Kontakta gärna vår juridiska avdelning
för ytterligare information.

ENKEL BEGRAVNING

Dödsannons internet
Minnesstund (ingen)
Programkort (inga)
Kistläggning
Transporter
Arbetskostnad

SUMMA

Välj ett tackkort som passar ihop med
programkortet för begravningen där du
själv bestämmer text eller ett färdigtryckt
kort.
Pris eget tryck: 325 kr + 7 kr/st

Minnesstund 25 personer

Dödsannons
Programkort 25 st
Kistläggning
Transporter
Arbetskostnad

Representant vid begravning
SUMMA

Kista Björkö

1 425 kr
2 050 kr
5 720 kr
2 375 kr
18 320 kr

14 450 kr

Blommor

Kistdekoration

Övriga blommor

3 200 kr
1 500 kr

Kistläggning
Transporter
Arbetskostnad

37 535 kr

800 kr
0 kr
0 kr

Kista/Urna

8 190 kr
1 345 kr

5 000 kr
3 500 kr
1 450 kr
1 425 kr
2 050 kr
7 500 kr
2 375 kr

0 kr

PÅKOSTAD BEGRAVNING

Representant vid begravning

Tackkort

5 950 kr

Blommor
Bårtäcke istället för blommor

Dödsannonser
Programkort 50 st
Sångsolist

Blommor

Hög begravningsdekoration

Enkel spånkista

Minnesstund 50 personer

Kista/Urna

Kistdekoration

Kista/Urna

Representant vid begravning

Nedan följer några prisexempel. Detta är
exempel på hur begravningskostnaderna
ofta blir i praktiken. De ska ej ses som
”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 även
en preliminär prisuppgift som ger en god
bild över vad begravningen kommer att
kosta.

Kista Standard ljusbrun
Urna Harmoni Al natur

Götmars arbetskostnad

Vår arbetskostnad avser vårt huvudsakliga arbete i begravningsuppdraget. Det
innebär rådgivning, bokning, bekräftelser,
kvalitetskontroller samt inte minst ett
helhetsansvar för att allt ska fungera på
bästa sätt. Arbetskostnaden ska spegla den
arbetsinsats vi gör i varje enskilt ärende.
och baseras på vårt timpris 900 kr/tim.

Familjejuridiska tjänster

Prisexempel

Bärare vid in- och utbärning i kyrkan
samt sänkning i grav vid jordbegravning
ersätts vanligen genom kyrkoavgiften
respektive begravningsavgiften.

Hyra av lokal: Pris normalt 0 - 2 000 kr
Kuvertpris förtäring:
Pris normalt 150 - 400 kr per person
Värd från Götmars. Pris: 950 kr/tim

Komplett genomgång som visar om det
finns försäkringsmedel som faller ut, samt
med vilket belopp. Pris: 1 800 kr

BUDGET-BEGRAVNING

SUMMA

3 750 kr
3 500 kr
10 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
2 075 kr
1 425 kr
2 050 kr
8 500 kr
2 375 kr
54 625 kr

