Glöm inte

Glöm inte
En gratis bröllopsguide proppfull med
tips och hjälp på vägen till ert bröllop!
Här har jag samlat mängder av tips
från 10 olika experter inom allt som
rör bröllop.

"Perfekt för planering"
När ska man börja leta brudklänning?
Hur väljer man lokal?
När ska man skicka in hindersprövningen?
Och hur i hela friden ska man lägga upp allt?
Alla svar och mycket mer hittar ni här; i denna
Bröllopsguide proppfull med tips och trix från
massa leverantörer inom bröllopsbranschen.
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1 år innan bröllopet

01. Lokal / Mat
Expert: Peter Ulverås - Villa Lindesnäs
@ villa.lindesnas

Specifikt för
Villa Lindesnäs
Villa Lindesnäs står alltid för
lokal, dukning, städning, mat och
serveringspersonal.

Ni får INTE ha med egen
alkohol eftersom det är Villa
Lindesnäs serveringstillstånd och
tillståndet gäller endast deras
alkohol.

Ni behöver inte gifta er på en lördag. Onsdagar och
fredagar är också populära dagar på sommaren.
Ha många möten med personalen till er lokal! Då
känner sig både paret och personalen lunga och trygga
samt vet vad som ska hända och vad som förväntas av
varandra.
Glöm inte bort att meddela specialkosten! Meddela
personalen i tid (senast 2 veckor innan) om det finns några
allergier, intoleranser eller övriga preferenser!
Tänk på att ha luft i schemat! Det är lätt att tal blir
känslosamma, tekniken strular och lekar tar längre tid så
att tidsschemat för middagen inte hålls.
Boka inte för liten lokal! Det kan vara skönt med lite
fler rum/miljöombyte, dels för att få ny luft, ge personalen
utrymme att städa undan middagen innan dansen eller helt
enkelt en plats att ta lite ”rast” från själva bröllopet.

© Hanna Ferm Photography

1 år innan bröllopet

02. Präst / Kyrklig
Expert: Viktor Jonsved - Svenska kyrkan
vigsel

Specifikt för
Svenska kyrka
Ta första kontakt med kyrkans
expedition. Där bokar du både
datum och blir tilldelad präst.
Både heterosexuella och
homosexuella par får gifta sig i
svenska kyrkan.
O.B.S!
Vissa kyrkor öppnar inte bokning
för nästkommande sommar förens
hösten innan. Då kan det vara fler
brudpar som hänger på luren. Så
kolla upp hur den kyrkan ni
funderar på att boka gör.

Prästen är expert! För att prästen ska ha koll – så
behöver prästen veta vad ni tänker, så prata med prästen
innan för mycket är helt bestämt. Prästen är expert på
vigseln och kantorn expert på musiken, vi är inte här för att
peka med hela handen, utan för att hjälpa då vi har
helhetsförståelse över gudstjänsten.
Alla psalmer i psalmboken är valbara till bröllop. Det
finns även specifika vigselpsalmer. Där är det lämpligt att
välja minst en utav vigselpsalmerna till sitt kyrkliga bröllop.
Alla låtar ska godkännas via prästen då hen är
ansvarig. Vid övriga låtar, glöm inte att läsa igenom texten
så dess budskap inte strider mot vigseln som handlar om
tillit och tro. Fråga prästen om ni är osäkra.
Skulle du känna att du håller på att svimma – fall på
knä så ser det jätte-fromt ut! I det flesta kyrkor har du ett
knäfall framför dig så fall på knä där så får du mer blod till
huvudet och svimmar inte!
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1 år innan bröllopet

03. Brudklänning
Expert: Åsa Design
@asadesign.se

Specifikt för
Åsa Design
En provning tar mellan 1 - 2 h
Ha bekväma skor! Hos Åsa
Design finns märket Rainbow - en
helt vadderad finsko med hög
komfort och sula av läder och
satäng som formar sig efter din
fot. Perfekt för att gå och njuta i
under er bröllopsdag.
O.B.S! Butiker med god kvalité
har ofta 4 månaders leveranstid på
klänningen och finjusteringar i
butikens ateljé kan ta 1 – 2
månader!

Kom med ett öppet sinne och våga prova allt, för att
hitta vilken klänningsmodell som passar din kroppsform
Ställ alla frågor som ligger och bubblar – vi är ju här
för att hjälpa dig.
Leta efter klänningar som passar din kroppsform, inte
modellen på din inspirationsbild.
Prova inte klänningar långt över din budget. Risken är
att du fastnar i den dyra, jämför alla andra klänningar med
den och inte kan tänka om.
Prova INTE i för många butiker. Spring inte runt i för
många butiker – du kommer bli trött, förvirrad och
överväldiga
Ha INTE med för stort följe. Risken är att det blir mer
fokus på att göra ALLA i ditt sällskap nöjda, istället för att
DU ska bli nöjd. Ta med max 3-4 personer.
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1 år innan bröllopet

04. Florist
Expert: Linn Hansson på Blomstra Design
@blomstradesign

Specifikt för
Blomstra Design
Du kan ringa, maila, dm:a på
instagram eller komma in i butiken
för att boka ett datum.
Vid bokning vill Linn veta både
datum och ungefärlig budget och
om ni bara önskar en brudbukett
eller tärnbuketter, corsager och
blommor till festlokalen också.
En bra brudbukett handlar inte
bara om ett snyggt färgtema. Att
blanda blomformer så att några är
runda, någon är knoppig och en
annan är toppig ger liv och balans
till buketten.

Visa gärna inspirationsbilder på buketter som du vill att
din ska likna och prata med floristen om vilka blommor som
är i säsong när du ska gifta dig. Då har du möjlighet att få
hjälp att hitta en sort som liknar din ursprungliga idé.
Hämta brudbuketten och blommor till frisören samma
morgon som själva bröllopet. Då är buketten packad i oasis,
alltså att den står i vatten. Färska fina blommor, fräsch
snittyta och vatten är A och O.
Förvara buketten svalt – i ett kallt garage eller ett svalt
förråd. INTE i en varm bil mitt i sommaren.
Mannens corsage ska placeras på det vänstra
kavajslaget (oavsett om han har en näsduk i fickan eller
inte) Detta gäller för alla män i brudföljet.
O.B.S! Vid regn och transport av blommorna är det
superviktigt att skydda med paraply och cellofan. Kommer
det vatten (regn) på vita rosor så blir dom bruna.
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1 år innan bröllopet

05. Sång / Musiker
Expert: Sångerskan Maja Berggren
@noander

Specifikt för
Maja Berggren
Ring gärna - Då blir det lättare
att diskutera olika önskemål och
tillsammans så kan ni komma fram
till det bästa upplägget som passar
just er.
Senast 2 månader innan
bröllopet behöver Maja veta vilka
låtar ni ska ha, så hon hinner öva.
Innan Maja sjunger på ert bröllop
måste hon hitta eller köpa noter,
plugga in melodi och text och repa
med musiker eller kantor. Så
skicka ert musikval i god tid, så att
hon hinner öva.

Lägg tid på att hitta låtar som speglar er! Det finns så
otroligt mycket musik i världen och ni behöver inte välja de
klassiska bröllopslåtarna om ni inte vill!
Boka inte flera olika sångerskor/sångare/musiker! Det
blir dyrare för er i längden.
Har du anlitat en vän till solosång? Var noga med vem
du anlitar att sjunga på ert bröllop. Att anlita en vän kan bli
billigare men det kan också vara svårt att kräva saker som
man verkligen vill ha om personen gör det gratis som en fin
gest. Det kan också bli svårare att ställa krav och
tillrättavisa om det är för nära familjen.
Om ni gifter er i en kyrka kan ni fråga om kantorn har
möjlighet att ackompanjera solisten.
”Solosången under vigsel blir som en andningspaus.”
Det är oftast i den stunden som man som brudpar börjar
slappna av och bli känslosamma”
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6 månader innan bröllopet

06. Vigselförrättare
Borgerlig vigsel
Expert: Gunnar Klasson - Vigselförrättare i Uddevalla

Specifikt för
Gunnar Klasson
Gunnar viger alla par, så länge
dom är kära i varandra!
Gunnar har haft vigslar bakom
nästan varenda buske på
Gustavsberg i Uddevalla och vid
regn under vigseln tipsar han om
verandan på societetshuset som
ligger under tak.
Gunnar hjälper till med
vigselmanuset och det finns
grundmanus att utgå ifrån.

Vid bokning vill vigselförrättaren veta vilket datum ni vill
boka samt om ni ska ha vigsel inne eller ute, musik eller
diktläsning. Prata med er vigselförrättare så hen kan tipsa om
hur mycket man hinner med på en borgerlig vigsel.
Välj en vigselförrättare som kan området! Då kan de tipsa
om bra vigselplatser.
Välj en plats där ni inte blir störda av vare sig turister
eller förbipasserande. Ska ni ha utevigsel? Kolla
väderprognosen och ha en backupplan vid regn.
Om ni har en lokal som backup-plan, kontakta alltid
lokalen innan så inte er vigsel krockar med en annan!
Man måste ha 2 st myndiga vittnen som ska skriva på
vigselbeviset.
Vid vigsel på stadshuset/rådhuset kan kommunen ställa upp
med två vittnen om paret själva inte har.
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6 månader innan bröllopet

07. Frisör
Expert: Lina Jingryd @hairbyjingryd fd. frisör på
@lindas_salong_grebbestad

Specifikt för
Lina Jingryd
Ha konsultationen nära er
bröllopsdag (ca 2 – 3 månader
innan ert datum).
Lina använder en mjuk
hårsprej (saltvattensprej) i början
som ger stadga och avsluta med en
hård hårsprej (finishingsprej) som
ser till att frisyren håller hela
dagen.
Tips är att använda blomman
brudslöja! Det är lätta blommor att
jobba med, tar inte över hela håret
och blir nästan som ett smycke.

Leta efter en frisör som arbetar inom din tänkta stil till
bröllopet. Är du osäker på vilken stil en frisör har, så fråga
och kolla deras hemsida, instagram eller facebook för svar.
Ta gärna med inspirationsbilder på uppsättningar eller
frisyrer till din konsultation.
Ska du ha ett hårsmycke, slöja eller krans? Ta med eller
meddela frisören om eventuella accessoaren så frisören vet
vad hon eller han har att jobba med.
Fråga din florist! De är proffs på blommor och växter
och kan hjälpa till att välja ut någon blomma som även
matchar din bukett. Många brudar tar med blommor från
floristen och då har floristen gjort som små buketter som
gör det lättare för frisören att fästa dem i håret.
Prova INTE en ny hårsprej eller nytt vax på din
bröllopsdag. Testa innan för att se vad som funkar i ditt hår.
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6 månader innan bröllopet

08. Kostym
Expert: Claes Caf på Stjärnkläder
@stjarnklader

Specifikt för
Stjärnkläder
Du behöver inte boka tid för
att prova kostymer i butiken.
Först frågar vi vilken typ av
bröllop ni ska ha, om ni har något
färgtema o.s.v. På så sätt kan vi
lättare hjälpa er välja rätt sorts
kostym.
Sen kollar vi på hur kunden ser
ut och tar fram en kostym i den
storlek och färg vi tycker han
passar i och normalt (och
förhoppningsvis) sitter den på
första försöket

Var ute i god tid! Ha kostymen fixad 2-3 månader innan
vigseln. Många leverantörer stänger för semester på
sommaren. Saker kan ta slut i lager och det kan ta längre tid
än önskat att få fram.
Ha ett öppet sinne! ”Om du benhårt har bestämt dig för att
du ska ha en tomte-röd fluga kanske du missar hur mycket
finare du är i en vinröd istället. Så var öppen för råd och tips!
Man får aldrig ha en slips liggandes knuten när man inte
använder den!
Många moderna flugor är redan färdigknutna och bara att
förläng eller förkorta banden runt halsen på. Om du ska knyta
en fluga själv så kan du alltid få en lektion och tips av
Stjärnkläder. Sen måste du ju hem och öva, eller komma in i
butiken på bröllopsdagen och få hjälp av personalen.
Kom ihåg att ”Less is more” och att inte överpynta
kostymen med för många olika färger eller mönster.
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6 månader innan bröllopet

09. Ringar
Expert: Fredrik & Johanna på Bokströmsguld i Uddevalla
@uddevallabokstromsguld

Specifikt för
Bokströmsguld
Ni behöver inte boka tid, det är
bara att traska in!
Vid uthyrning av en prov-ring
tar vi en liten deposition som vi
sen drar av när ni väl köper ringar. Man kan också hyra ring (av de
som finns i butiken) samma dag
som man ska fria!
Leveranstid för måttbeställda
ringar med eller utan gravering är
mellan 1 vecka och 1 månad
beroende på önskemål.

Vill du fria med en ring men inte vet din partners
ringstorlek eller smak? Hos de flesta juvelerare kan man hyra
en symbolisk prov-ring att fria med, och själva ringen samt
storleken går att ändra i efterhand.
De vanligaste metallerna för vigsel- och förlovningsringar
är vitguld och rödguld i 18 K. Fredrik och Johanna
rekommenderar inte att köpa ringar i silver, då den är
mjukare och ömtåligare och inte tål slitage lika bra.
Putsning av ringar bör ske 1 vecka före bröllopet.
Får du inte av ringen? Smörj med handkräm! Har du fått
på ringen så brukar den komma av, men annars har vi en
”liten såg” som vi kan såga upp ringen med.
Hur vårdar jag ringen? Ett husmorsknep är att ta
diskmedel och en tandborste och skura under stenarna. Men
ni kan ta med ringen till er juvelerare så de kan putsa titta
över stenarna.
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6 - 3 månader innan bröllopet

10. Hindersprövning
Expert: Skatteverket

Specifika hinder
enligt svensk lag
Ålder – om någon av er är
under 18 år får ni inte gifta er.
Släktskap – om ni är nära
släkt får ni inte gifta er med
varandra.
Om någon av er redan är
gift/registrerad partner får ni inte
gifta er.

HÄMTA BLANKETT HÄR

O.B.S! Hindersprövningen måste genomföras oavsett om
ni gifter er borgerligt eller kyrkligt!
Innan man gifter sig i Sverige måste man ansöka om
hindersprövning hos Skatteverket. Där behöver ni fylla i en
blankett så att Skatteverket, enligt svensk lag, kan se om
det finns hinder mot att ni får gifta er. Dessa hinder gäller
om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska
medborgare eller bor i Sverige.
När hindersprövningen är klar får ni hemskickat intyg
om hindersprövningen och vigselintyg från Skatteverket.
DESSA GÄLLER ENDAST I 4 MÅNADER.
Vigselförrättaren/Prästen ska få båda intygen och hen
fyller i intygen efter vigseln och skickar tillbaka dem till
Skatteverket. Prata med personen som ska viga er hur långt
i förväg hen vill ha intygen.

TUSEN TACK

Frågor på det?
Ska ni gifta er?
Har ni fortfarande obesvarade frågor?
Ring eller släng iväg ett mail så svarar
jag så fort jag bara kan!

Hur kontaktar jag Hanna?
Hemsida: www.hannafermphotography.se
Mail: hannafermphotography@gmail.com
Telefon: 0730 - 88 19 37
Ta mig direkt till bokningsformuläret!
JAG VILL KONTAKTA HANNA
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