
 
 INFÖR BESÖKET PÅ BEGRAVNINGSBYRÅN  
 
Nedan följer viktiga frågor som behöver besvaras i samband med att 
begravningen planeras. Därför är det bra att ha tänkt igenom dem innan 
besöket på begravningsbyrån.  
 
 Ord och uttryck markerade med fetstil förklaras närmare på vår hemsida. 
 
Om den avlidna:  
 
Personnummer______________________________________________________ 
Efternamn___________________________________________________________ 
Förnamn____________________________________________________________ 
Gatuadress__________________________________________________________ 
Postnummer ___________________________  
Postadress__________________________________________________________  
Församling__________________________________________________________  
Civilstånd___________________________________________________________ 
  
Var befinner sig den avlidna?  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 



Önskar Du ta ett sista farväl av den avlidna? 
 
� Ja 
 
� Nej    
 
Vilken typ av begravning önskas?  
 
� Jordbegravning                                          
 
� Kremationsbegravning  
 
Inom vilken ordning ska begravningsceremonin ske?  
 
� Svenska Kyrkan  
 
� Borgerlig begravning  
 
� Annan ordning:_____________________________________________________  
 
Kroppen eller askan önskas gravsatt i:  
 
� Kistgrav  
� Urngrav  
� Minneslund (anonym gravsättning)  
� Askgrav  
� Askgravlund  
� Spridning av aska över hav eller land  
 
Finns gravplats?  
 
� Ja, ange kyrkogård, kvarter eller motsvarande samt gravnummer:  
____________________________________________________________________  
 
� Nej  
 
Finns gravbrev?  
 
� Ja, ange gravrättsinnehavarens namn:  
____________________________________________________________________  
 
�  Nej 



MUSIK  
 
Vilken inlednings- och avslutningsmusik önskas?  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
  
Ev. psalmer bestämmes tillsammans med prästen.  
 
Önskas solosång?  
 
� Nej  
� Ja, önskemål om musikstycken:  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
  
Önskas instrumentalmusik?  
 
� Nej  
� Ja, önskemål om musikstycken:  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
  
Önskas minnesstund med förtäring efter begravningsakten?  
 
� Ja, ungefärligt antal gäster: _________________________  
 
� Nej  
 
Begravningsbyrån hjälper gärna till med förslag och bokning av lämplig lokal.  



KISTA OCH URNA  
 
Se vår hemsida för aktuellt utbud av kistor, urnor och blommor.  
 
Vilken kista önskas?  
 
Kista:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
Har du valt kremation och gravplats behöver du även välja en urna.  
 
Urna:_______________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
  
BLOMMOR  
 
Kistdekoration  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
Kransar och sorgbuketter  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
Handbuketter  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



DÖDSANNONS  
 
Vilken/vilka tidningar vill ni att annonsen skall införas i?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
Annonsens innehåll  
 
Förslag på annonstext, önskemål om symbol och vers mm:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
  
Vi hjälper gärna till att utforma annonsen samt ha kontakten med tidningarna. 
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