Inför ditt bröllop - Checklista

När ska man göra vad? Det är mycket som ska göras inför den stora dagen. Här har vi listat huvudsakliga
göromål som bör bockas av i tur och ordning. För att ge ett ungefärligt tidsperspektiv på saker och ting har vi
även gett er en fingervisning om när ni bör göra det.
♥ Ett år innan
Även om det kan låta som om att ni är tidigt ute så är det faktiskt helt perfekt att börja planera ungefär ett år i
förväg. Nu har ni chans att boka in de bästa vigsel- och festlokalerna. Börja med att göra en budget, öppna ett
gemensamt bröllopssparkonto, skissa på gästlistan, boka fotograf och skicka ut save the date-kort. Det kan
även vara en god idé att börja fundera på bröllopstema, vill ni ha ett rustikt vintagebröllop eller är en
modernare variant mer er stil?
♥ Ett halvt år innan
Nu börjar det bli dags att fundera vilka som ska få hedersuppdrag. Utse värdpar, toastmaster, marskalk och
tärna. Förhoppningsvis har ni nu kommit överens om vilket tema ni ska ha på bröllopet och därmed är det dags
att välja konditor, tårta, boka eventuell cateringfirma, bestämma bröllopskläder och boka in frisör och
makeupartist. Det kan också vara en god idé att boka bröllopsresan ett halvår i förväg.
♥ Tre månader innan
Nu kan ni skicka ut inbjudningar, köpa vigselringar och boka transport från vigselplatsen. Bestäm även vilka
blommor ni vill ha på bröllopet, många florister erbjuder kostnadsfria möten för konsultation vilket kan vara
väldigt värdefullt. Det kan även vara en god idé att träffa vigselförrättaren och gå igenom vigselakten.
Glöm inte att ni även behöver skicka in blanketter till Skatteverket om hindersprövning och eventuellt byte av
efternamn.
♥ En månad
Den stora dagen börjar nu bli allt mer verklig och en månad i förväg har ni möjlighet att göra de sista
justeringarna. Nu kan ni börja fundera på bordsplacering, ha konsultation med frisör och makeupartist,
provsmaka er bröllopsmeny och träffa fotografen för att diskutera detaljer. Nu kan ni också skriva ett
körschema för bröllopsdagen och köpa morgongåvor.
Tänk på att prova alla kläder i förväg för att se om några justeringar behövs och för att öva på exempelvis
snörningen i brudklänningen.
♥ Sista veckan
Nu börjar det dra ihop sig på riktigt och det är dags att hämta vigselringarna, repetera vigselceremonin och
lämna in vigselintyg till vigselförrättaren.
En god idé är att göra en akutväska med sax, plåster, säkerhetsnålar, värktabletter och liknande.
♥ Dagen innan
Håll bröllopsnerverna i styr och koppla av tillsammans. Tvätta håret, ta det lugnt och dekorera kyrka och lokal.
♥ Sex månader efter bröllopet
Nu är det dags att skicka tackkort och skicka in vigselbevis till Skatteverket. Om ni bytt namn så tänk på att
skaffa nytt pass, körkort och bankkort. Sen är det bara att njuta av ert framtida liv tillsammans.

