Vi finns för våra

medlemmar

Här är dina medlemsförmåner
fonus.se

Vi äger Fonus tillsammans
Fonus är inte ett vanligt företag. Vi ägs nämligen av ett stort antal organisationer runt om i
landet. Bland våra ägare finns andra kooperativa företag, bostadsrättsföreningar, fackliga
organisationer och intresseföreningar för bland annat pensionärer, invandrare, patienter
och kulturintresserade.

Vad gör Fonus?
Det första många tänker på när de hör namnet Fonus är begravningar. Och även om Fonus är
Sveriges största begravningsbyrå gör vi mycket mer. I vårt dotterbolag Familjens Jurist hjälper
vi till med familjejuridiska frågor. Fonus vill göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i
beslut som rör livets stora frågor.

”Allt vårt arbete genomsyras av
långsiktighet, hållbarhet och öppenhet.”

Du är med och bestämmer
Våra ägare och medlemmar är med och bidrar till Fonus utveckling. Dina önskemål och
synpunkter spelar roll för hur vi använder eventuell vinst och utvecklar Fonus vidare. Visst är
det viktigt med vinst och lönsamhet, men för Fonus är det inte det enda målet. Vi ska framför
allt vara till nytta för våra medlemmar. Dels genom att verka prisdämpande på marknaden,
dels genom att bidra till god sed och bra villkor inom begravningar och juridik. Allt vårt arbete
genomsyras av långsiktighet, hållbarhet och öppenhet.

Medlemsförmåner
Om du är medlem i någon förening eller organisation som är delägare i Fonus har du rätt till
ett antal förmåner:

Begravning
500 kr prisavdrag på en begravning hos Fonus.
Gravsten
2 000 kr avdrag på gravsten om du köper en
som kostar minst 14 000 kr.
Juridisk rådgivning
750 kronor lägre pris på första rådgivningstimmen.
Gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Vill du veta mer – eller bli medlem?
På fonus.se/medlem finns ett formulär för ansökan om medlemskap och mer information om
villkoren för förmånerna. En andel i Fonus, som berättigar till en röst, kostar 200 kronor.
Du kan alltid mejla dina frågor till medlem@fonus.se. Välkommen!
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