
En ovanligt normal Novemberdag 
Den gråtrista dagen till trots, hade ett överraskande stort antal (84 st) medlemmar, 
beväpnade med regnkläder och paraplyer tagit sig till Lundby gamla kyrkas 
församlingssal för att träffa goda vänner och lyssna på nyheter från föreningen, men 
mötet började på ett ganska ovanligt sätt, då det visade sig att Begravningsbyrån 
Fonus ställde upp med en för oss alla viktig genomgång om och hur vi önskar 
organisera vår egen hädanfärd, n. b. till vår egen belåtenhet. 
Vår ordförande Olle Viklund hälsade sex trevliga unga kvinnor välkomna, 
representerande begravningsföreningen Fonus och den tämligen välkända 
avdelningen “Vita Arkivet” välkomna. Att referera allt de hade att säga, skulle ta flera 
sidor i anspråk, men med tillstånd av Fonusrepresentanterna kan jag kortfattade göra 
en genomgång och låta våra medlemmar få hemsidesadresserna till Fonus hemsida 
och läsa de delar som underlättar vid en nära anhörigs bortgång och vad som krävs av 
de som skall ombesörja avskedets stund och ge det en värdig avslutning.  

Först ut var Jessica Persson som informerade om Fonus och uttryckte vad många 
tycker och tänker inför döden, alla tankar som far genom huvudet om att visa sin 
respekt och saknad på ett sätt som hedrar den bortgångne och saknaden vi sörjande 
känner. Trots dessa ofta mycket känslosamma samtal, älskade hon sin uppgift och sitt 
arbete. Hon påpekade vikten av att i god tid upprätta ett testamente och kom därmed 
osökt in på det s.k. Vita Arkivet, (som presen-terades av två skickliga jurister. Ni 
hittar allt ni behöver veta på Fonus hemsida om Vita arkivet och erhåller fullständiga 
uppgifter om hur ni går tillväga och vilka åtgärder som krävs för en korrekt och 
rättvisande bild av all handläggning och arrangemang vid jordfästning och ev. en 
minnesstund därefter. 

  På Fonus Hemsida www.fonus.se får ni alla uppgifter som krävs - även Vita 
Arkivet finns där och om något är oklart kan man alltid kontakta Fonus och Vita 
Arkivet och få all  hjälp och svar på det ni inte kan. 

  En del frågor besvarades av juristerna, som t. ex. om Borgerlig resp. Kyrklig 
begravning och de regelverk om styr, t.ex. att vid den borgerliga finna en betrodd 
man med rätt att förrätta begravningar. Att begravning även kan ske i en frikyrka och 
hur man bestämmer musik, ofta i samarbete med organist/kantor eller präst.  

Vad gäller testamente skall detta anges och enbart fysisk kopia godkännes! 

Kostnaderna kan även de sökas på Fonus hemsida. 

Samtliga Fonusrepresentanter avtackades med en tidsanpassad krukväxt, under 
kraftiga applåder! 

http://www.fonus.se


Lycka till alla deltagare med era åtagande och var glada för den kunskap ni redan 
skaffat er i SeniorNet, vilket hjälper och garanterar att Ni kommer att lyckas med att 
göra den sista färden till en organisatorisk triumf, med flaggan i topp! 
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