Begravning har en stor betydelse
men också
olika meningar för oss alla.

D

en är den sista påtagliga stunden

att visa våra kära och anhöriga vår kärlek och vördnad
samt ett minne som de efterlevande skall bära med sig resten av livet.
Man kan arrangera en begravning på många sätt,
det ena är inte mer rätt än den andra.
Det mesta är både tillåtet och möjligt att genomföra.
Tanken med

Mina egna önskemål om begravning är att det skall vara ett
rådgivande dokument för våra närmaste den dag
de måste arrangera min/anhörigs begravning.

M

ina tankar och önskemål är värdefulla att känna till,

det vet vi av erfarenhet. Fyll därför gärna i detta dokument i
samråd med dina närmaste.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta

Strömsunds Begravningsbyrå
Tel 0670-101 41

Mina egna önskemål om begravning
D

e flesta begravningar i Sverige sker enligt Svenska kyrkans ordning.

Tillhör man ett annat trossamfund brukar det samfundets ceremoni bli det naturliga.
Vid borgerliga begravningar kan man ordna en ceremoni helt efter egna önskemål.
Man kan även välja att inte ha någon ceremoni alls, men det är bra att tänka på att
begravningen är en viktig del i sorgearbetet, inte bara för de närmaste familjen utan
även för övrig släkt, arbetskamrater och vänner, ett tillfälle att ta avsked.
Och ett fint minne att bära med sig genom livet.
Begravningsceremoni
Svenska kyrkans ordning
Annat samfunds ordning
Borgerlig akt
Ingen akt
Begravningen skall äga rum i

kapell/kyrka

Annat önskemål om plats
Önskemål om officiant
Musik
Psalmer
Sång/solist
Jag vill ha en begravning dit alla som vill är välkomna
Jag vill begravas i kretsen av de närmaste
Andra tankar och önskemål gällande begravningsceremonin

Jag önskar

D

et finns olika alternativ till gravplats, tänk på att det kan vara av stor
betydelse för många att ha en grav att gå till

Gravsättning
Jordbegravning
Kremation
Jag vill gravsättas på

kyrkogård

Gravplats finns. Gravnummer
Ny kistgrav
Ny urngrav
Minneslund
Jag vill att askan sprids
Önskad plats (godkännande av länsstyrelsen krävs)
Gravsten
Finns och skall kompletteras
med följande text

Ny gravsten, önskemål

Du har möjlighet att tala om din vilja om donation på olika sätt. Tex genom att
fylla i ett donationskort, anmäla dig till Socialstyrelsens donationsregister eller
meddela dina närmaste din inställning här. Genom att göra det undviker du
att dina närstående behöver ta ställning till en svår fråga som kanske ställs
samtidigt som de får besked om dödsfallet.
Organdonation och Obduktion
Jag tillåter organdonation
Jag är emot organdonation

Jag tillåter klinisk obduktion om det behövs för att fastställa dödsorsaken
Jag motsätter mig klinisk obduktion

Värdehandlingar och annan information
Testamente, finns i/hos
Äktenskapsförord, finns i/hos
Samboavtal, finns i/hos
Bodelning, finns i/hos
Gåvobrev, finns i/hos
Andra handlingar, finns i/hos
o

Jag har följande bank/konton, aktier, obligationer mm

Bank

Kontonummer

Bankfack nummer

i bank

Jag har följande liv-/kapitalförsäkringar
Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Jag har följande fastighets/bostadsrättsinnehav
Fastighetsbeteckning
Adress
Bouppteckning
Jag vill att bouppteckningen ska förrättas av

Begravningsbyrå
Jag vill att
ombesörjer min begravning

begravningsbyrå

Vad jag skrivit i detta dokument är mina uttryckliga

önskemål som jag ber alla mina efterlevande att respektera.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Är något oklart äger följande personer rätt att slutligen besluta

Namn:
Adress:
Tel:

Namn:
Adress:
Tel:
Kopia på detta dokument finns hos

Förvara

Mina egna önskemål om begravning
lätt åtkomligt för dina anhöriga.
Informera dem om att och var det finns,
du kan också ge en kopia till en anhörig och till begravningsbyrån.
Det är inte lämpligt att lägga det i bankfack, då det kan ta en tid innan facket öppnas.
Uppdatera gärna nån gång ibland.

