Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser.
Därför ärdet naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant som man
ska ta hand om. Därför finns vi till, för att hjälpa er med högsta kvalitet med att
ordna allteller det mesta inför begravningen:Vi hjälper dig med att:
- Kontakta pastorsexpedition samt andra myndigheter.
- Val av kista, urna och transport av den avlidne.
- Beställning av blommor, förtäring till minnesstund och utformning av dödsannons.
- Val och utformning av gravsten eller ingravering i befintlig gravsten.
- Rätning och tvättning av gravsten.
- Tömning och städning av dödsbo.
- Bouppteckning och arvskifte både i Finland och i Sverige.
Att tänka på inför besöket på begravningsbyrån:
Den avlidnes personuppgifter.
På vilket sjukhus befinner sig den avlidne?
Önskar du ta ett sista farväl av den avlidne?
Inom vilken ordning ska begravningsceremonin ske?
Inom Finska/Svenska Kyrkan, borgerlig begravning eller annat trossamfund?
(Psalmer och ordningen i kyrkan går man igenom med prästen).
Handlar det om Jordbegravning eller kremationsbegravning?
Gravsättningen ska ske i:
Vilken kyrkogård?
Finns det gravplats sedan tidigare?
Ny kistgrav, ny urngrav, minneslund, spridning av aska över hav eller land?
Val av kista och/eller urna. (Se under Produkter – Tuotteet)
Kistdekoration och övriga blommor. (Se under Produkter – Tuotteet)
Önskas minnesstund med förtäring efter begravningsakten?
Önskas dödsannons och i vilken/vilka tidningar ska annonsen skall införas i?
Gravsten (vid ny grav) eller ingravering av text.
Bouppteckning.
Annat att tänka på om den avlidne hade lägenhet/villa:
Tömma kylskåp och slänga sopor
Vattna blommor
Ta hand om husdjur
Sänka värmen
Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
Hämta tillhörigheter på sjukhuset
Meddela hemtjänst och städbolag
Meddela hemsjukvården
Återlämna handikapphjälpmedel och larm
Lämna vapen till polisen
Lämna överbliven medicin till apoteket
Hämta inlämnad tvätt eller film
Makulera ID-kort, pass och körkort
Samla in reservnycklar
Flytta felparkerad bil
Ändra gravrättsinnehavare till gravar som den avlidne tagit hand om

Post och reklam
Räkna med att reklam kan komma i den avlidnes namn ett bra tag efter dödsfallet.
Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt
som man ibland skulle önska.
Försäkringar
Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa
ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i
anledning av dödsfallet.
Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang.
Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.
Banker m.m.
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är
registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att
meddela kortutställaren.
Föreningar
Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av
andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara
begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.
Tornion Hautauspalvelu
Keskikatu 15
95400 Tornio, Finland
Tel: +358-40-843 35 58
Kontorstid: 08.00-16.00,
men vi hjälper till även kvällstid och under helger enligt överenskommelse

