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Inför besöket

är ett dokument som ni kan
använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till
mötet på begravningsbyrån, där har ni möjlighet att i en lugn miljö
få råd av vår kunniga personal om de olika alternativ som finns.
Om den döde har haft dokumenterade önskemål (Livsåskådning,
dokument typ Livsarkivet, Mina önskemål, Önskemål inför livets
slut eller Vita arkivet) eller muntligt uttalade önskemål ska
man, enligt lag, så långt som möjligt ta hänsyn till dessa.
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Inför besöket på
begravningsbyrån
En checklista med plats för anteckningar

Den avlidnes personuppgifter
Efternamn
Namn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer
Postadress
Civilstånd
Församling
På vilket sjukhus befinner sig den avlidne?

Personligt avsked/visning

Även om du varit med vid dödsfallet kan det kännas bra att se den
avlidne i kistan och eventuellt lägga ner någon minnessak.

Klädsel i kistan

Det kallas svepning att klä den döde. Detta kan ske i en svepningsdräkt som kommer
med kistan eller med egna kläder.
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Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Avsked kan
ske vid graven eller i ceremonilokalen. De som bär ut kistan och sänker den i graven
kallas för bärare och kan bestå av släkt, vänner eller arbetskamrater. IGNIS har även
ett eget bärarlag som kan anlitas.
Jordbegravning

Kremation

Kremationsbegravning betyder att den avlidne bränns och att askan därefter skall
gravsättas.
Kremation

Gravplats/Gravsättning
Val av begravningsplats/kyrkogård

Det går i mån av plats att välja begravningsplats/kyrkogård i vilken församling som
helst.
Begravningsplats/kyrkogård
Annan plats

Val av gravplats

De olika alternativen av gravplats är beroende på om det är en jordgrav eller en
kremationsbegravning. Dessutom är gravplatserna varierande på våra kyrkogårdar.
Din begravningsrådgivare hjälper dig att ta reda på förutsättningarna för den begravningsplats/kyrkogård som väljs. Exempel gravplatser kan vara:
Kistgrav

Urngrav

Minneslund

Strö askan över naturmark eller vatten

Askgravlund

Gravkammare

Urnkammare

Annan grav

Befintlig grav
(Gravbrev)

Kvarter

Gravnummer

Gravsättning vid kremationsbegravning

Ordningsnummer

Gravsättning av aska efter en kremationsbegravning kan ske mellan två till tre
veckor efter begravningsceremonin, men det går att vänta upp till ett år.
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Begravningsceremonin
Inom vilken ordning ska begravningsceremonin ske?
Svenska kyrkans

Annat trossamfund		

Borgerlig begravning

Övrigt

Plats för begravningen

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal,
vid graven, i hemmet, annan lokal eller i naturrum.

Musik och dikter

Psalmer väljs i samråd med präst/officiant. Fundera gärna över om speciella musikstycken eller dikter som kan framföras under ceremonin.Under besöket på begravningsbyrån kan er rådgivare hjälpa till med idéer och förslag.

Tryckta program

Ett program underlättar för begravningsgästerna att följa med i ceremonin och sparas
ofta som ett minne från begravningen.

Val av kista och urna

Det finns ett stort antal kistor och urnor att välja bland i olika prisklasser, kvaliteter
och utföranden. Ni hittar ett urval på vår webbplats under rubriken ”Våra tjänster”.

Blomsterdekorationer

Fundera gärna kring färg och form när det kommer till blomsterdekoration av kista
och ceremonilokal. Din rådgivare hjälper till och svarar på frågor och våra duktiga
florister finns tillgängliga med sina unika kunskaper kring blomsterarrangemang.

Prisdokumentation

När ni lämnar kontoret efter ett besök hos en av våra rådgivare är vår förhoppning
att ni ska känna er tryggt omhändertagna. Vad som beställts, tider och priser ska
ha presenterats på ett tydligt sätt. Innan ni överlämnar ert förtroende att ombesörja
begravningen till oss undertecknar vi gemensamt vad vi överenskommit i en skriftlig
dokumentation av vårt uppdrag.
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Det ska vi fråga om på besöket

IGNIS Begravningsbyråer
Norrmalm
Östermalm
Kungsholmen
Södermalm
Danderyd*
Enskede
Farsta
Gustavsberg*
Haninge
Hägersten
Kista*
Lidingö
Nacka & Värmdö
Skärholmen
Solna
Vällingby
Sollentuna

Sveavägen 116
Sibyllegatan 8
Hantverkargatan 28
Ringvägen 79
Golfvägen 9 (Mörby C)
Sockenvägen 477
Karlandaplan 5
Gustavsbergs Centrum
Runstensvägen 20
Vasaloppsvägen  1
Kista Centrum
Torsvikssvängen 8
Finntorpsvägen 1
Skärholmsgången 26
Råsundavägen 109
Vittangigatan 10
Turebergs Torg 2

08 - 15 16 60
08 - 664 40 61
08 - 653 33 75
08 - 642 08 24
08 - 755 16 00
08 - 600 50 70
08 - 94 45 11
08 - 570 103 99
08 - 777 22 10
08 - 643 70 90
08 - 751 63 00
08 - 765 92 66
08 - 716 73 00
08 - 710 66 80
08 - 735 42 27
08 - 87 50 14
08 - 96 26 25

Alfa Bålsta/Bro*
Alfa Ekerö*
Bardels
Kihlbergs
Stockholms Nya

Centrumstråket 3
Sandviksvägen 4
Odengatan 90
Drottningholmsvägen 21
Hornsgatan 50a

0171 - 46 70 10
08 - 560 310 65
08 - 34 02 80
08 - 650 34 34
08 - 643 01 50

* Kontoret bemannas efter era behov, ring för tidsbokning
IGNIS Blommor
IGNIS Försäkringar
IGNIS Juridik
IGNIS Kundtjänst
IGNIS Transport

Wallingatan 40
Sveavägen 116
Sveavägen 116
Sveavägen 116
Edsvallabacken 16 - 18

08 - 21 90 80
08 - 673 15 40
08 - 15 16 70
08 - 15 16 60
08 -724 07 03

www.ignis.se
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